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RUSIJOS KOMUNISTAI TARPUSAVIAI ŽUDOSI
DĖL KIROVO “OFICIALIAI” NUBAU

STA APE 212 ASMENŲ
/ * '• t

Yra vilties rusams išsivaduoti 
iš raudonosios verguvės

/ , f •
RYGA, saus. 18. — Smar- bolševikų pragariško režimo 

ki kova vyksta Rusijos komu- ir baisios verguvės, 
nistų viršūnėse. Šiandien įsi- j Pagalvokite! Oficialiai pa
galėjęs diktatorius Stalinas duodama, kad dėl komunistų

SKUNDŽIAS DEL 
VOKIETINIMO

TAI KLAIPĖDOS LIETU
VIŲ REIKŠMINGI NUSIt 

SKUNDIMAI

MAŽAI PELNO
UŽDAROMOS
DIRBTUVES

ATŪŽIA SALUS 
CHICAGO LINK

UŽSIENIS DAUG DOMISI 
HITLERININKŲ BYLA

žudo ir smaugia savo drau- vado Kirovo nušovimo jau 117
gus, su kuriais dar neseniai asmenų nužudyta sušaudv- 
bendrai valdė kraštų ir tero- mais, 17 nubausti kalėjimu, 
rizavo gyventojus. Reikia ti- 49 — į , sunkiuosius darbus 
kėtis, kad netolimoj ateityje stovyklose ir 29 ištremti. Rei 
pats Stalinas turės pakliūti kia spėti, kad neoficialiai yra 
į nužudytųjų ir-smaugiamųjų šimtai nužudyta.
komunistų draugi} rankas, j Kone visi nubaustieji yra 
Kaip jis neturi pasigailėjimo ' arba komunistai, arba vos 
savo priešams, taip ir su juo neseniai pašalinti iš šios par
bus apsidirbta tokiu pat būdu. tijos.
Riejasi tarpusaviai Rusijos 
komunistų vadai. Už kų! Už

Nubausti kalėti Zinoviov ir 
Kamenev buvo artimiausi

pirmybę Rusijos valdyme. Ka draugai Leninui. Po Lenino 
da jie ir toliau tarpusaviai jie kartu su Trockiu sudarė 
skersis ir žudysis, Rusijai bus triumviratų ir šis valdė Ru- 
daugiau vilties išsivaduoti iš sijų iki iškilsiant Stalinui.

PRATĘSTA PABALTES 
PARODA

Chicagoje .parodos pasiseki
mas buvo triskart didesnis, 
negu kituose miestuose.

Lietuvos Estijos meno ir 
rankdarbių paroda Chicagoje 
turi puikiausi pasisekimų. Per 
keturias dienas parodų aplan 
kė daugiau kaip 25,000 žmo
nių. Be lietuvių buvo dauge
lis svetimtaučių, kurie Todo 
ypatingų susidomėjimų tais 
gražiais rankdarbiais. Tų sa
vo gerėjimasi daugelis paro
do nusipirkdami keletu daly
kėlių atminimui.

Visuomenei reikalaujant 
The Fair vadovybė sutiko pra 
tęsti parodų iki pirmadienio, 
sausio 21 dienos vakaro 5:30 
vai. Tie, kurie parodos lig 
šiol nematė, galės dar šian
dien ir pirmadienį jų aplan
kyti. Be to, yra parsiųstos

SUMOKĖTA 48 MILIJO- 
NAIMOKESČIŲ

Cooko apskrities iždininkas
Sweitzer skelbia, kad iki šio 
sausio 15 d. imtinai sumokė.

KLAIPĖDA. — Visuome
nės sųjungos Lauksargių sky
riaus visuotinis susirinkimas 
prisiuntė Klaipėdos Krašto 
guliernatoriui nusiskundimų 
dėl varomos germanizacijos
vietos mokykloje. Nusisknndi-į 
me sakoma, kad nors lietuvių 
mokinių skaičius viršija vokie 
čių kilmės mokinių skaičių, ta 
čiau -trys ketvirtadaliai pamo 
kų dėstoma vokiečių kalba. 
Mokyklos vedėjas ir rankdar
bių mokytojas nemoka lietu
vių kalbos. Lauksargių apy
linkės lietuviai, tai pranešda
mi, prašo gubernatoriaus už
tarimo atitaisyti jiems daro
mų skriaudų ir paskirti lie
tuviškai mokančius mokyto
jus.

PELNAS SUMAŽĖJĘS PA
DIDINUS DARBININKAMS 

ATLYGINIMĄ
NEW YORK, saus. 18. — 

i Nepriklausomoji organizacija 
National Association of 
Men’s Shirts and Boys’ Blou 
se Contractors nusprendė už
daryti visas savo dirbtuves, 
kurių yra apie 100. Tokiu bū
du apie 20,000 darbininkų ne
tenka darbo.

Ši organizacija pareiškia, 
kad NRA vykdomas kodas 

'smaugia šių pramonę. Nusta- 

i tytas darbininkams mažiau- 
i sias atlyginimas stačiai neį-
įnanomas. Vadinasi, darbda-,daug sniego.
viai tegauna mažiau pelno ir j -------
todėl nutraukia darbų. Jiems 
buvo rojus, kada jie nevaržo-

ORO SPEJIKUI DAŽNAI
NEPASISEKA TOS RŪ

ŠIES SPĖJIMAI
Iš federalinio oro biuro 

, skelbiama, kad didelio šalčio ’ 
su sniegu banga ateina Chica 
go link. Jau šiandien popiet 
bus šalčiau, sako oro biuras, 
o rytoj gali būt žemiau 0.

Šaltis ir sniegas atūžia iš 
žiemių vakarų pusės, supran
tama, iš Kanados.

Nuspėti ateinantį šaltį p?-į, 
ra dienų anksčiau, pareiškė I 

vakar oro spėjikas W. P. L 
Dav, yra sunkus dalykas. Būti 

šiame atsitikime jau gana 
aišku apie šalčio atūžimų.

BELGIJOS VALDOMI VOKIEČIAI 
ŠAUKIAS “IŠVADAVIMO”

BRIUSELI;;, saus. 18. - ! KAUNAS. — Anglijos, Pr- 
Po pastarojo karo Versalio ancūzijos, Italijos, Vokietijos, 
taikos sutartimi du Vokieti- į (Čekoslovakijos, Austrijos ir 
jos apskričiai Eupen ir Alni- kitų valstybių žymesnieji laik/ Į *
medi prijungti Belgijon. rašciai atsiuntė į Kaunu spe-

Dabar, po pasisekusiojo na-j cialius savo korespondentus 
ciams plebiscito Saaro krašte, l sekti Ir aprašyti Lietuvos ka- 

, tų apskričių vokiečiai sukelia riuomenės teisme svarstomų 
agitacijų, kad ir jiems grįži-s didžiulę Klaipėdos hitlerinin- 
atgal Vokietijon. ! kų bylų.

Skleidžiamais lapeliais jie 
atsišaukia, kad Vokietija ne
užmirštų jų.

Dabar jau įvairiuose reik
šminguose Europos laikraš
čiuose spausdinami platūs pra

Belgų vyriausybė imasi g r- nešimai apie Lietuvų, klaipė- 
iežtų priemonių, kad suti'uŠ- diškių hitlerininkų priešvalsty

HAUPTMANNAI NETEN 
KA KANTRYBĖS

dar dvi didelės dėžės ąu nau
jais daiktais; kaip tai įvairių 
iš medžio padarytų figūrų ir 
t. 4. ,Mat, nors ir turėjo dau
gelį tų daiktų, kuomet paro- į

FLEMJNGTON, N. J., sau
sio 18. — Teisiamas dėl lakū
no Lindbergho kūdikio pag
robimo ir nužudymo B. R. 
Hauptmann pradeda netekti 
kantrybės, klausydamas prieš

mai galėjo išnaudoti darbi
ninkus. .x

Kodų autoriteto pirminin

kas R. Hunter apgaili tos sų
jungos žygį. Sako, autorite
tas negali kų nors padaryti. 
Tačiau jis taip pat nurodo, 
kad jei autoritetas nuspręstų 
imtis griežtųjų priemonių, 
jis sulaikytų dirbtuvių v už
darymų.

v , , ...» kinus tų provokiskų agitacijų, bmi veikimų ir jų byla. ĮŠsky
Pažymima, kad pasireiks: I .... , i1 1 -------------- •• rus vokiečių spaudų, visur ki

tur dedamieji aprašymai pasi
žymi nešališkumu bei teisin
gumu. Dažnai pabrėžiama, 
kad Klaipėdos hitlerininkai

PEIKIA FEDERALINIUS 
AGENTUS

NACIAI IR VĖL PUOLA 
ŽYDUS

BERLYNAS, saus. 18.-Na veikę labai panašiai, kaip An- 
' Įcių vadai iš naujo pradėjo Į trijoje, ir būtų galėję prives-

Kmrai prieš piktadanbes g^kifoti jydns. .Tie'pareiškia, j ti prie kraujo praliejimo ir 
(hieagos komisijos metiniam kftd Vokietijos laimėiimas taikos suardymo, kaip tai įvy, 
susirinkime adv. F. J. Loes- j ^aaro krašte vra viso pašau- ko Austrijoje.
cli nupeikė federalinių agen-į Ho žydanks įidelig Prancūzų laikr^iūOse u
tų nusistatymų, kad nekoope-1 Sako> žydai dau^ausia ir djr proga pažyrnima> kad vokie. 
ruoja su vietos policija -ovo- už tai, kad Saaro kra-ta, -iai nebuvo rarnfl8 ir npbns<

jant su žudikais. negrįžtų Vokietijon.
Loeseh sakė, kari tie agen- ____________

<ls prasidėjo, het viską iSpar- jaaTC liwlinink9 liudijimo. Tas 
dav£ pat yra ir su jo žmona, l.uri

Iš patikimų šaltinių teko iš-| kasdien ateina teisman.
girsti, kad The Fair parduo- Vakar Hauptmann staiga 
tuvės vadovybė sutiko turėti visu balsu sušuko į liudiuin- 
nuolatinį lietuviškų kampelį, kų, kad jis “meluoja,” o šian 
kur bus parduodami lietuvi?- dien tų pat padarė jo žmona.
kos pramonės dirbiniai. Paro; 
miant tų savo pareiškimų, dėl tu šūkavipuj sukelta daug 
The Fair įdavė P. Bonybard triukšmo teismo rūmuose. Tei- 
nžsakymų už $25,009. • sėjo barami pasižadėjo toliau

Gera pradžia lietuviškai to nedaryti. Už tai jie tačiau 
pramonei Chicagoje. Tas lie-, gali būt nubausti. Tas pri- 
tuviškas kampelis bus septin-Į klauso nuo teisėjo.
tame aukšte netoli parodos-------------------
vietos. Įrengs lietuviškos ha- į BLOGA SU VIESKELINIA1S
kužėlės formoje ir tarne na
melyje rasis lietuviški daik
tai.

LLOYD GEORGE PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

BAN.GOR, /Valija, saus. 18.
— Anglijos liberalų vadas ir 
buvęs karo laiku premjeras

ta 48 milijonai doleri,, l!)33 Lloyd George puola vyriau- 
. 'sybę, kad ji nesiima kokui

m. mokesčių. Iš tos sumos 
daugiau kaip 32 milijonai do
lerių tenka už nekilnojamus 
turtus, o likusioji suma -- 
personaliai mokesčiai.

Nuo sausio m. 15 d. mo
kant mokesčius reikės pridė
ti bausmę — 1 nuoš. už kiek- 
Genų užtrauktų mėnesį.

nors naujų metodų nedarbo 
panaikinimui, bet tik išmoka 
alkio pašalpas bedarbiams.

L. George sako, kad bedar
biai reikalingi darbo. Vyriau 
sybė gali imti pavyzdį iŠ pre-

CHICAGOS RESPUBLIKO
NAI PASISKIRSTĘ

Chicagos respublikonai ir 
toliau yra pasiskirstę į sro 
ves ir, kaip pasirodo, jie ne- mų ir

tai taip elgdamies stato pa- 
vojun daug nekaltų asmenų , 
ir paneigia valstybės suvere 
numų.

Kam čia bus gaila, jei jie 
šaudo žudikus. Bet, kooperuo 
jant su vietos policija, būtų 
galima apsieiti be tų šaud y-1 

būtų galima žudikus

KAS MĖNESI DUOS 
SĄSKAITAS

jie kibo į Anstrijų, dabar kini 
ba į Klaipėdų, vėliau puls 
lenkų Silezijų bei kitus kra
štus. Todėl Lenkija esu ne- 
gfldriai elgiasi, susidėdama su 
vokiečiais, nuo kurių gali

Cooko apskrities iždininkas labai nukentėti. Tuo tarpu Lie
praneša, kad ateityje iš jo ofi
so kas kiekvienų mėnesį bus 
paduodamos viešumon šeškai

tuva, atkakliai stodama į ko
vų prieš vokiečius smurtinin
kus, susiras sau kitose valstv-on tų pat padare jo žmona. Ves įr> kaip pasirodo, jie no- mų ir būtų galima žudikus , V • , , ’ „ . ' , .

Kaip vakar, taip Handien , tari atitinkamo kandidato į' .nganti ir tetano ketin banali.,kiek mokomų „tnnkla . bė« užuojautos bo. paramos
. rwir ntnnnei ir l;Qin im Tincvir. ir anJormoi on oovo PoknlL

PLĖŠIKAIS

Iškeliama aikštėn, kad viefi- 
keliniai [plėšikai, kurie daž
nai pagrobia trokus su veža
momis prekėmis, arba maiš

yto produktais, jau senai vieš
kelių policijos globojami. Plė
šikai už tai atsilygina riebiais 
papirkimais. Kai kurie papir 
kimų ėmėjai traukiami tiesom

Kas blogiausia, kad tai vi
sa yra glaudžiai surišta sd 
politika.

VVAUKEGANE “PRIMARY”

Waukegano mieste į “pri- 
mary” yra pasirengę; 9 kan-

ridento Roosevelto, kurio pa-'didatai į majorus, 5 į polici- 
stangomis sukeliami viešieji jos magistratų ir 46 į ad<tor- 
darbai. monus.

miesto majorus. Per “prima- 
ry” (kandidatų skyrimas), 
matyt, bus keletas kandidatų 
iš respublikonų. Iš jų svar
biausias yra M. B. Flynn, 
anglių pirklys.

Kas kita vra su demokra-. *
tais. Statomas majoras Kelly 
neturi oponentų.

Tokiu būdu iš respublikonų 
pusės, nereikia laukti nė kam- 
panijos.

Dabar gi dažnai pasitaiko, 
kad, arba patys agentai, ar
ba nekalti asmenys nukenčia, 
o žudikai pasprunka.

Toki darbai nepakenčiami 
sako Tjoesch.

per mėnesį ir kaip jie paskir 
styti ir išdalinti.

Svarbesniosios lokalinės 
valdžios taip pat žada skelbti 
sųskaitas, kaip ir kokiems rei
kalams jos išleidžia gautas 
iš apskrities iždininko sumas.

75 TARNAUTOJAI 
DAUGIAU

LIETUVOS SALDAINIAI 
AMERIKON

Apygardos teisėjų kumite- Į Paskutiniu laiku į Amerikų tų Europoje, 
tas nusprendė, kad Coolm ap pėr Klaipėdų išvežama mažės
skričiai yra reikalinga 75 tar
nautojai daugiau. Tam tik
slui numatoma 112,000 dol. 

HONOLULV, Hawaii sa- išlaidų per metus, 
los, saus. 18. — TT. S. karo

MACON SKRIS | HAVVAII

laivynus pavasarį turės ina- 
nievras šiose apylinkės!'. Į 
manievrus atskris milžiniškas 
laivyno dirižablis Macon ,

PoTicija suėmė tris pusią-r 
nius ir vienų mergiščių, kn-

VENGR1JA NEKALTA

ir, sudariusi su savo Pabalti
jo kaimynais santarvę, suge
bės apginti savo teisę nepri 
klausomam gyvenimui.

Užsienių laikraščiai pabrė
žia, kad Lietuva, kovodama 
su vokietininkais, kartu gina 
ir kitų Pabaltijo valstybių in- 

• teresus, o kartu ir bendrai ko 
voja už taikos išlaikymų Ry

n jais ir didesniais kiekiais 
lietuviškų saldainių. Prieš Ka 
ledas išsiųsta 20 cntr. saldai-
mų, o sausio pradžioje laivu *
“Marieholm” pasiųsta 20 cn
tr. per ftvedijų į Amerikų.

SUMAŽINO MUITĄ ALUI

VVASHTNGTON, saus I8.|

sprendė perpus suniažint* 
muitų už įvežamų iš kitų kra
štų alų. Prez. Rooseveltn- ini| 
patvirtino.

Iki šioliai už galioną alaus 
imama vienas doleris muito 

bu
imama tik 50 centų.

ŽENEVA, saus. 18. — Vca SUMAŽĖS NEDARBAS
grijos vyriausybė pranešė T.J KLATPftDA. — Klaipėdos
Sąjungos tarybai, kad ji na- miško sindikatui a .b. iŠ SSftR 7". Nuo vasario mėn. 15siplauja rankas dėl serlių ka 
raliaus nužudymo Marselyje.

jau parėjo miško žaliavos 
virš 3,000 festmeterių. Miš-

rie išpažino policijai, kad at Padarė tyrinėjimus ir nesu ra, kas vežtas geležinkeliais. Ar-
likę apie 100 plėšimų. i do jokių pėdsakių savo krašte.

SAARBRUECKEN, saus.
18. — Saaro krašte naciai iš
blaškė visokių san opozicijų, paroda.

La Šalie viešbutyje atidary
ta pašto ženklų trjjų dienų

timiausiu laiku miškas bus 
pradėtas apdirbti Klaipėdos 
lentpiflvėse. Pradėjus miško 
apdirbimų, žymiai sumažės 

1 Klaipėdoj nedarbas.

ORAS
CHICAGG IR AT’YU

KĖS. — Numatomas 
gas; vakare daug -nlčis*.

I
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Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:0* v*L 

tSkolbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet
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Advertlslng ratu on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

kams, kad ir ji© eitų į Sus-mų ir jam dirbtų. Į 
Tas darbas yra labai reikalingas ir naudin
gas. Jei žmonės nesigaili laiko lokalinėms 
draugijoms, kurių ateitis nelabai aiški, tai 
kų bekalbėti apie LRKSA, kuris savo ižde 
turi pusantro milijono dolerių, keliolikų tūk
stančių narių, virš 300 kuopų įvairiose ko
lonijose, nuosavų laikraštį ir daug visokių 
apdraudos ir pašalpos skyrių, sutvarkytų su
lig vėliausių valstybių apdraudos departame
ntų reikalavimų. Be to, LRKSA rūpinasi naš
laičių šelpimu, remia visus naudingus reli
ginius ir tautinius darbus. Dirbti Sus-mui — 
reiškia dirbti konkrečiai ir tiesti stiprius pa 
grindus tautinei mūsų ateičiai šiame krašte.

LRKSA veikėjai ne be reikalo rytoj mi
ni apskrities 20 metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga jie nori visuomenę supažindinti su tos

Antanas Baranauskas
(Jo gimimo 100 įu. su

kaktuvės)
niinarijoje, dėstydamas lietu
vių kalbi} ir iškalbos mokslų. 
Jis buvo ypač atsidėjęs lietu-Sausio 19 d. sueina lygiai .

1(X) metų, kai gimė vienas UI- ”» •‘ti'T ,r.lyrt iv“iriu“ Ur’
džiųjų Lietuvos protų, vyskų- mes. Kaip lietuvių kalbos zi-

LRKAA IR JO VEIKIMAS

Kadangi rytoj Lietuvių R. K. Kusivieny- 
n»o Amerikoj Chicagos apskritys mini savo 
gyvavimo 20 metų sukaktuves, ta proga tru
mpai pakalbėsime apie tos organizacijos rei
kšmę ir jos veikimų Chicagoj ir apylinkėse.

Dienraštis “Draugas” turi teisę kalbėti 
apie liRI^JSA, nes praeityje jis daug ką ben
dro. yra su juo turėjęs, daug vietos jo reika
lams pašventęs. “Draugus” nuo 1909 m. ligi 
1916 iu. buvo oficialiu Sus-ino organu, dėl 
to jam teko rūpintis jo reikalų garsinimu, 
gynihili nuo visokių užsipuldinėjimų, agita-
riją ir visokiais kitokiais reikalais. Buvusieji 
tuomet “Draugo” redaktoriai buvo stipriau
si Sus-mo agitatoriai ir otgunizatoridi. Jie 
vartėsi prie to (ypač kun. F. Kemėšis), kad 
LRfcGA įvesti naujus, moderniškai sutvarky
tu* Apdraudos h’ pašalpos tkyritts, kad iš
leisiu nuosavų laikraštį — organų. Nauji sky
riai Įmivo įvesti 1914 m., o oigunas “Gar
sas” pasirodė 1916 m. Pirtnuoju “Garso” re
daktorium pakviestas p. Julius Kaupas, bu
vęs “Draugo” redaktorius; administratorium 
Ir įLRK&A sekretorium išrinktai P. Mulevi
čius,-buvęs “Draugo” administratorium. Be 
to, LRKSA apskrities orgahizavimo prieša
kyje, naujų kuopų steigime Chicagoj ir apy
linkėse matome “Draugo” redaktorių kun. 
F. Kemešį, “Draugo” spaustuvės durbiuih- H A. Sutkų ir kitus.

Tai parodo, kad “Draugui” visada gy-. 
Vai rūpėjo Lietuvių Katalikų Sus-mo gerovė. 
Tie draugingi ryšiai, kurie praeityje - rišo’ 
“Draugų” ir Sus-mų ir dabar Dfra nutrūkę. 
Jr šiais laikais bendradarbiaujama nuošir- 
iiiai ir artimai. “Draugo” Tcdaktoriui da-

dar daugiau tenka rūpintis Sus-mu, nes 
yra jo pirm įkinkąs.
Jei “Draugas” remia kurių nors orgu- 

tai reiškia, kad ji yra verta para-
Jei to laikraščio priešakyje stovintieji 

lės nesigaili savo brangaus laiko pašvę
sti LRKSA, tai suprantama, kad fUO jie no- 
lxi parodyti lietuvių šviesuomenei ir darbihih-

PRAKEIKIMAS

Vertė Jonas P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
ALONZO: (Puldamas prie Don Vas- 

*) Mano tėve! Kur tu jį vedi!
TARtKAS: Mirčiai.
DONAS VASCO: (Atsakydamas Alo- 

i) Į amžinų garbę.
i

Vytauto Didžiojo Vieškelis
Tarp Varėnos ir Akmenio binti gryno sidabro varpai, ku- 

hažnytkainlio dar ir dabar žy-'riuos pagrobė prancūzui. Ke
liaudami nukariauti Maskvą, 
jie norėję apiplėšti ir bažny
čių, bet kunigas suspėjęs jų 
užrakinti ir su raktais pasi
slėpęs miške. Prancūzai norė
ję išlaužti duris, bet vos tik 
sudavę rusto galu į ąžuolines 
duris, rustas atšokęs ir užmu
šęs 10 kareivių. Tada jie pa
būgę ir atsitraukę.

Vėliau rusų kazokai bažny-

iiius garsus istorinis vieške
lis, kuriuo prieš 500 metų iš 
Vilniaus į Gardiną žygiavo nu

pas Antanas Baranauskas. Jis ""v“s> > buvo «arsu“ viM>' rsf’“ li''tuv"i l,ulkui- •»
* aa... . . . I I.. L. I.. _ .. a . . I 1 . - V__ 1.. 1__ ... - -
gimė 1835 m. Utenos apskr. 
Anykščių miestely. Busimoj* 
poeto tėvai buvo neturtingi ii 
turėjo daug vaikų. Kiek paū
gėjusiam Antanui teko bandų 
ganyti ir kurį laikų pusberniu 
tarnauti pas ūkininkus. Ta
eiau darbininkas iš jo buvęs 

organizacijos praeities nuopelnais, su jos rei- prastas, nes ne tiek dirbdavęs,
kšme šiandieniniame mūsų gyvenime ir atei
tyje. Taip pat norima iškelti nuopelnai tų 
veikėjų, kurie per daug metų neatlaidžiai sto
vėjo už lietuvių vienybę L. R. K. Sus-me ir 
paraginti jaunųjų lietuvių kartų -eiti į šių 
organizacijų ir dirbti.

Dienraštis “Draugas” nuoširdžiai svei-

kiek visiems per ištisas die
nas “pamokslus” sakydavęs 
Buvo linksmas berniukas ii 
geras dainininkas.

Tačiau mūsų busimasis poc 
tas ir vyskupas jau iš pat jau
nų dienų mėgo knygas ir la

kina LRKSA Chicagos apskritį ir jo visus bai linko į mokslą. Tai paste-
darbščius veikėjus, palinkėdamas geriausio 
pasisekimo ateities darbubse ir pasitikėda
mas, kad jie susilauks Chicagos visuomenės 
vadų paramos ir bendradarbiavimo.

DIDSIOJO POETO SUKAKTUVES

Šiandien sueina lygiai 100 metų nuo Vy
skupo Antano Baranausko gimimo.

Vysk. A. Baranauskas, “Anykščių Šile
lio” autorius, ne tik buvo gabus ir didis po
etas, įrodęs lietuvių tautos bičiuliams ir pito
nams mūsų kalbos gražumų, bet taip pat ne
nuilstantis veikėjas, budintojas ir kovotojas

bėjęs jo tėvas Antanas pradė
jo leisti į Rumšiškių valsčiaus 
raštininkų mokyklų. Jų bai
gęs, kurį laikų tarnavo Rasei
niuose, Vainute, Skuode ir’ki- liuose, Baranauskas npdaina-

me mokslo pasuulyje, Jo pa
tarimų bei nurodymų ‘klausy
davo ir klausduvo tokios jmi- 
saulinės garsenybės, kaip Šlei
cheris, Vėberis, Kuršaitis ir 
kiti. Iš jo lietuvių kalbos mo
kėsi antras žymus mūsų kalbi
ninkas kun. Jaunius. 1884 m.

mindžiojo švedų kariuomenė, 
rusai ir Napoleono korpusai 
Dabar jis vietomis visai išny
kęs: dzūkų žagrėmis suartas, 
skurdžiomis pušelėmis apau
gęs, lekiančiu smėliu užneš
tas. Lekiančio smėlio plotuose 
riokso vėtrų nulaužytų beržų

t> , , i-*.: • • , , - čių apgrobę. Bet ir juos išti-Baranauskas buvo paskirtas kamienai ir apipuvę kelmai. ............................. ,t
d , n i‘ L- • »i i- kusi nelaime: jojantiems per

Merkio upės tiltų, tiltas stai
ga įlūžęs ir grobikai su viso
mis brangenybėmis paskendę 
Merkio bangose. Ties Cijūnė- 

Tarp šimtamečių klevų, be- lių kaimu dar ir dabar esanti 
rž.i ir ąžuolų vainiko, glūdi žymį vieta, kurioje buvęs tas 
maža medinė bažnytėlė, iš sto
rų pušinių ir ąžuolinių rąstu 
sudėta ir pakrypusių kryžių 
apsupta. Jos praeitis augatm- 
ta šimtais įvairiausių legendą 
ir padavimų. Seniai dzūkai pa
sakoja, kad niekas iš jų neat 
simenųs, kad ir kada tų šven
tovę pasiutęs. Jų tėvai ir se

Seinų pa vysk upiu, o po pen- 
kerių įlietų tapo Seinų vysku
pu. Ju'ia mūsų didysis poetas 
ir mirė 1902 m. lapkričio 26 d.

Baranauskas savo kūrybos 
talentų pradėjo reikšti turėda
mas tik 14 metų amžiaus. Ru
mšiškėse besimokydamas ir 
vėliau raštininkaudamas įvai
riuose valsčiuose, jis jau rašė 
namiškiams eilėraščius. Pir
muose savo poezijos kūrinė

kadaise abipus vieškelio augu
sių milžiniškų medžiu lieku 
uos, primenančios gar i., 
garbingų praeitį

tuose mažuose Žemaitijos mie- to kūdikystės dienas, Nemuno
steliuose. Jo tarnybos draugai potvynius, Anykščių gamtą ir 
buvo sulenkėję bajoraičiai, mė šventosios slėnius. Jau čia nuoliai pasakoją, kad jų var

dėl lietuvių teisių. Kaipo geras ganytojas, jis 
ne vien savo diecezijos žmones gynė nuo bai- nigų seminarijų. Per du metu 
šiaušių Rusijos caro agentų persekiojimų, bet i baigė šių seminarijų ir išva

gdavo girtauti. Bet Antano jie 
nepajėgė savo pusėn patrau 
kti. Jis ir daugiau domėjosi 
mokslu, literatūra ir religija, jfesorlus Gabšys iš 
1856 mt. Baranauskas už pi- įvių kalbų. Girdi, A 
nigus įsigijo keturių klasių liūĮkevičius “Poną Tadų” galė-
dijimų ir įstojo į Varnių ku

visos tautos reikalais rūpinosi.
Savo gražiomis eilėmis ir kitokiais raš

tais vysk. Antanas Baranauskas uždegė visų 
eilę jaunų lietuvių ir raštu ir žodžiu kelti tau- 
tihę lietuvių sąmonę, kovoti su mūsų krašto 'buvo įšvantintdKfcunigu ir iš

reiškėsi busimasis “Anykščių 
Šilelio” autorius. 1857 iii. Va
rnių kunigų seminarijos pro- 

peikė liet įl
ydomas Mic-

kvstės laikais bažnytėlė jau 
buvusi tokio pat senumo, kaip 
dabar. Taip pat sakoma, kati 
prieš daugelį metų šį bažny 

'tėlė buvusi labai turtinga ♦* 
garsi. Po medžiais buvę paka-

jęs parašyti tik lenkiškai, nes
lietuvių kalba poezijai netin-j vašė ir tikybinių giesmių, ku
kanti. Klierikas Baranauskas i'ias vysk. M. Valančius išloi-

ižiavo studijuoti į Petrapilio įsižeidė šiuo prof, Gabšio pa-,du atskira knygele, pavadin-
dvasinę akademijų. Būdama? 
gabus vyras, Baranauskas tuo 
jau baigė- akademijų, 1862 nf

siųstas savo miksiu dat dau
giau pagilinti į|Vokietijų, čia 
jam bebūnant, užėjo 1863 ine-

lenkintojais, ir rusifikatoriais. Jo nuopelnai 
mūsų tautai yra dideli.

Reikia tikėtis, kad ir Lietuva it jos visa 
padorioji išeivija tinkamai paminės to did- tų sukilimas lietu v oje prie 
žiojo lietuvių tautos poeto ir veikėjo sukak- rU8ų valdžių. Į^ranauskas taip
tuves. A. L. R. K. Federacijos apskričiai ir 
skyriai neturėtų praleisti šios progos, bet 
prakalbomis, paskaitomis ir kitais būdais 
minėti to didžiojo vyro sukaktį. Svarbu, kaū
ir mūsų mokyklos nuo to neatsiliktų.

* • *
L. Vyčių nariai galų gale susilaukė 1934 

m. gruodžio mėn. “Vyties” numerio. Nors 
ilgai laukė, bet neapsivylė. Numeris gerai iš
leistas ir gana įvairus. įteikia laukti, kad 
“Vytis” kitame savo numeryje paminės vysk. 
Antano Baranausko sukaktį, Šio didžiojo po
eto gyvenimas ir jo raštai mūsų jaunimui 
duos daug įkvėpimo ir pasiryžimo dirbti 
IMevui ir Tėvynei.

aitu mūsų kareivių pasisekimui ir Pedril- 
lo, dėl kurio saugumo aš pradėjau bijo
tis, grįžimui. Nu, pasiskubink tu, pe*ų
maiše!

FABRICIO: Skubėk! Greičiau! Argi 
nematai, kad bėgu? (Palengva išeina), 
(įeina Alonzo pro scenos užpakalį, api
plyšęs, išblyškusio veido ir klaikių akių).

PEDIO.: (Į Alonzo) Prisiartink, ma
no vargingas jaunikaiti. Eik čia ir link
sminkis, tau tai įmanoma. Na, jis turi būt 
nelaimingas, jis negirdi kai į jį kalbumą(Abdallab ir kareiviai apsupa pama 

bet aukštai iškelta galva ir tvirtu ii- į (Tylėdamas Alonzo prisiartina)
du einantį Donų Vasco). 

(Uždanga)
tu veiksmas

I SCENA

sakymu ir širdyje pasižadėjo Į ta “Artojų giesmėmis švento 
lietuvių kalba parašyti poezi

karštai rehiė šį sąjūdį, kad net 
parašė atsišaukimų į lietuvių 
tautų, kviesdauįas nusikratyti 
“maskolių nagūikom”. Po su 
kilimo jo du tyrelius ištrėmė 
Rusijos gilumon, areštave 
daug pažįstamų kunigų, arti 
mų draugų.

1664 m. Antanas Baranau* 
kas tapo Petrapilio dvasinės 
akademijos profesorium. Be! 
neilgam. Tuojau vyskupas Mo 
tiejus Valančius jį parsikvie
tė į Kauną. Čia Baranauskai 
profesoriavo Kiuno. kunigų sfr

jos veikalųj^iuipruatesių . uį 
“Ponų Tadų”7lr '1858—1859 
vasarų, Antanas Baranauskas 
sukūrė savo gražiausių poezi
jos veikalų “Anykščių Milelį”.
Tai lyrinė, džiaugsmo ir skau
smo jausmais apipinta poema, 
dainuojanti apie senovės lietu
vių girių grožį ir vėlesnį jų 
sunykimų. “Anykščių Šilelis”
— lietuvių poezijos perlas. A- 
ntras svarbus jo kūrinys — 
tai * ‘ Pasikalbėjimas giesmini
nko su Lietuva”, kuriame mū
sų dainius jau pranašavo Lie
tuvos nepriklausomvb?. Dar 
paminėtina jo kei.onė i'< h rbu- 
rgan, kurioje jis smarkiai pro
testuoja prieš rusų žiau'ruiuus 
Lietuvoje.
. Be pasaulinio turinio pcczi- tias Baranauskas yra ąžuolas, 
jos$ Baranauskas nemažai pa-1 kuriam teko augti puode.

mis”. Baranausko dainos ir 
giesmės plačiai sklido lietuvi ; 
liaudyje ir visur buvo luėgi.i 
mos, dainuojamos.

Antano Baranausko literatė 
riiiis palikimas nėra jau 
menkas. -Jis būtų žymiai gau
sesnis, gal ir daugiau vertin
gesnis, jeigu mūsų dainius pet 
visų savo gyvenimų būtų kū
ręs tik meno veikalus. Ado
mas Jakštas sako, kad Bara
nauskas buvo tikras genijus, 
bet nepajėgdavo ties viena kū
rybos šaka sustoti. Čia jis po
etas, čia kalbininkas, čia ma
tematikas, čia t< dogas. Tr vi 
sose savo darbo srityse jis 
daug nuveikė. Dalinai jo kū
rybai trukdė aplinkuma. Ne 
be reikalo sakoma, kad Anta-

jaunikaiti, kas tai yra alkis! Ir niekados 
nebuvai alkanas ir silpnas, kari, rodos, 
galėtum mirti dėl duonos trupinio. Tit 
linksmas ir laimingas.

FABK1C1O: Aš bebuvau alkanus! O,* ’ *
bet aš visados alkapas, kai kokį laikų 
pabūnu nevalgęs. Bet tai priežastis, kodėl, 
kodėl...

ALONZO: Kodėl:alkanas, tiesa? 
FABRIČIO: Taifci, kiėkviėnas... 
PEDIOh Nutilk Fabricio. Pagerbk šio 

vargšo nelaimę! Eikš, Fernando, eikš, ma- 
; no vaike. Aš neturtitlgaa, bet kad gerasis

FABRICIO: (Grįždamas) Štai, ir pui- Dievas ir mahometonai palieka man nors 
i kus vynas. (į kaimiečius) Čia, draugai! plutelę duonos aš pasidalinsiu sU tavim.
| O! Ir vėl jis Čia — tas vaikinki baisiomis j FABRlCtU: Kaipgi. Ir kųgl tu dary- 
!'akimis. Jis mane baugina kada aš tik į si su nuosavais vaikkisf

Arstrijbs kaimas. Padio, Pabričio ir jį pažvelgiu.
kaimiečiai.

PEDIO: Džiaugkitės, mano brangūs • Aš labai alkanas.
ALONZO: (į Pedio) Sveikas, tėve.

įrangai. Pehigl.įns vėl nugulėjo mahome- 
tdrius. Tuliko kareiviai, nuolutos spaud- 
iautri ir persekiojami, pasiduoda nugalė
tojams. Dievas su mumis, draugai ir sau
go mylimų Ispaniją. Fabricio, eik suieš
kok benkų mūsų geriausio vyno — išger-

PEDIO: Tylėk, aš tau sakau! 
FABRICIO: Bet.. '

PEDIO: Tylėk. Arba aš tau nusuksiu
PEDIO: Tad galėsi valgyti, tnaho sfl- ausį. 

oau. I FABRICIO: (Į Alonzo) (), tu atsimo
kėsi už tai, tu kvaily! Ko tu nepasilikaiFABRICIO: Tai tikrai tavo būdas. 

Nepraeis nė vienas elgeta, kad neragautų 
mūsų duonos.

ALONZO: (J Fabricio) Tu nežinai,

savo karalijoj, tu, biųurus elgeta? (Pedio 
žengia į Fabricio, kuris bėgas).

ALONZO: Ištiesų, ko aš nepasitikau

tiltas. Toje vietoje vidurnaktį, 
sako, vaidenančios skenduolių 
Velės ir dejavimais bauginau 
čios praeivius.

Kitame bažnytkaimio gale 
stovi didžiulis akmuo. Tas 
akmuo taip pat turi savo is
torijų ir apsuptas padavimais 
bei legendomis. Vienį pasako
ja. kad tas akmuo buvęs nd- 
Žin kokio garsaus didžiūno at
vežtas net iš Karpatų kalnų. 
Tas didžiūnas buvęs padaręs 
įžadų pastatyti čia mūro baž
nyčių, bet dėl šykštumo to ne
padaręs ir todėl miręs staigia 
mirtimi. Kiti sakosi girdėję, 
kad kažin kada čia gyvenusi 
našlė ragana, kuri savo podu
krų prakeikusi ir tuo akme
niu pavirtusi. Treti porinu, 
kad vienų mergaitė buvusi ve
rčiama tekėti už senio nemy
limo vyro ir prievarta vežama 
į bažnyčių sušuko: “geriau aš 
akmeniu pavirsiu, negu už .jo 
tekėsiu”. Ir tuojau jinai din
gusi iš vežimo ir pavirtusi ak
meniu. Dabar šiame akmenyje 
dar žymu kaž kokios raidės ir 
skaitmenys “1363”. Prieš ke
letą metų velionis Tumas - 
Vaižgantas lankęs Akmenio 
bažnytkaimį ir apžiūrėjęs tų 
padavimais apsuptų akmeni.

Prie kaimo, abipus Vytame 
vieske' n, ošia šimtamečių be
ržų alėja. Pakalnėje tyliai pla,i 
kia Merkys, o anapus jo dun
kso lenkų okupuoti Lietuvos 
laukai ir miškai. Gi daugybė 
senoviškų kryžių puošia Ak
menio kapinynų. Tsb.

savo karalijoje! (J Pedio) A! Izipezni, tu ga nemiršta!
šalia manęs? Kur mano dvariškiai? Te- 
viešjmtaiija rūmuose prabanga! Pašaukit 
mano vergus! Malin. Puruoškit puošnų ba- 
liy ir teskamba linksmas juokas per vi
sus rūmus! Mes, Lopezai, mano širdis su
žeista ir aš nelaimingas ant visados. Ko
dėl šios sienos juodai pridengtos? Ali! 
Eik sau, Lopezai! Aš grįžtu pas savo tė
vų! Klausykis! Girdi jo žingsnius. Štai, 
aš matau jo žvilgančius šarvus! Jis arti
nas! O, Dieve! Štai, bjauri šmėkla, kuri 
barškina savo retežiais ir grųso man sa
vo bekūniais pirštais. (Suklumpa) l\ėvv, 
o, tėve, nepalik manęs! Neišsižadėk manęs 
(suspinga) O, ne, ne, neprakeik manęs 
(Sugniužta).

PEDIO: Fabricio! Fabricio! 
FABRICIO: Kas yra tėve?
PEDIO: Vamtens, greičiau! 
FABRICIO: (Prisiartindamas) Mi

ręs? Aš linksmas dėl to!
PEDIO: Niekše! (Alonzo pasikelia ir

spaudžia galvų).
FABRICIO: Tai dar ne taip blogai. 

Štai, tėve< jis keliasi. Tokie žmonės stai-

ALONZQ: (J Fabricio) Biaurus Ta- 
rikai! Pagalios, aš suradau tave! Tavo 
vylius įstūmė mane į bedugnę! Tu man 
įkalbėjai atsižadėti Dievo ir jis mane nu
baudė... nes aš pamišęs! kvailys! Bet tu 
įnirsi! Aš įsmeigsiu savo durklų į tavo 
širdį ir suplėšysiu tavo kūnų dantimis. 
Ali! tu drebi, tu bėgi! Neišbėgsi iš mano 
rankų (Fabricio bėga, o Alonzo vejasi. 

-Fabricio puola ant kelių).- I
FABRICIO: O, dovanok, Fernando, 

bet manęs niekas nevadina Canott. Aš tik 
žinau, kad jis...

• ALONZO: Tiesa, tu perdaug klastin
gas, kad leistum man savo krauju sutepu 
durklų.

FABRICIO: Taigi, taigi, neteršk sa
vo durklo, aš maldauju tavęs.

PEDRO: Mano brangus Ferdinando, 
vargšas vaike. Atsipeikėk. Fažvelgk, ko
kia žavinga gamta, kokie žali medžiai, 
kaip žydrus ir tyras vanduo.

(Daugiou btts).u_ •
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ANT. MATUSEVIČIUS 
- NEW PHILADELPHIA 

MIESTO MAJORAS
NEW PIIILADELPHTA, 

PA. — Neseniai New Pbiladel- 
phia miesto majoro rinkimuo
se naujuoju majoru išrinktas 
jaunas Čia gimęs lietuvis An
tanas N. Matusevičius — Sn- 
vage. Pažymėtina, kad sena
sis miesto majoras jau 30 me 
tų, kaip bosattja New Pb i la
delpbia politikoje, bet vėliau
siuose rinkimuose Matusevi
čius jį nugalėjo, gaudamas dvi 
gubai daugiau balsų.

Antanas N. Matusevičius y- 
ra ateivių sūnus, gimęs New 
Pbiladelphia, Pa., 33 metų a 
mžiaus. .To tėvai Mikas ir (vm- 
ndruta Matusevičiui, kilę iš 
Antakalnio kaimo, Pakuonio 
parapijos, Suvalkijos. Ameri
koje gyvena jau 40 metų.

Antanas, kaip ir kitų dar 
bininkų vaikai, pradėjo dirb 
ti būdamas vos 10 metų am

Ant. Matusevičius, New Phi- 
ladelphia, Pa., majoras.

Lukšis, Blytbe townsliip High 
Scbool, Supervising principai 
— Edvardas Spilingia, prof. 
-— J. Jesvila.

IŠ KANADOS PADANGĖS
TORONTO, ONT. - šv. Jo

no draugija buvo surengus va
karienę su programų gruodžio 
29 d., lietuvių salėje. Publikos 
atsilankė pilnutėlė sveti i::ė.

E. Narušis vakaro rengime 
yedėjas pirmiausiai paaiškino 
vakarienės tikslų. Paskui at
vaidinta komedija “Vienas iš 
mūsų turi apsivesti”. Artistai 
savo roles gerai atliko ir pub
lika turėjo skanaus juoko.

Po vaidinimo jaunutė Zuza
na Grubevieiūtė gražiai pas
kambino pianu. Po to sekė ma- 
nd alinu kvartetas, vedant S. 
Balčiūnui.

Po programo svečiai tapo 
pakviesti prie stalų. Per va

Gruodžio 31 d., parapijos 
salėje buvo surengta Šv. .Tono 
draugijos metinis vakarėlis ir 
Naujų Metų sutikimas. Publi
kos atsilankė pilna salė.

Sausio 6 d., pu ra pi jos salė
je įvyko metinis draugijos su
sirinkimas. Nuosekliai apkn’- 
bėta visi reikalai. Buvo kiek 
ir ergelio, kuomet priėjo np 
kalbėti skaityklos užlaikymas 
ir laikraščių atnaujinimas.

Draugijoje yra keletas na
rių, kurie neturi supratimo a- 
pie reikalų nariams šviestis 
Didžiuma balsų nutarta atnau 
jinti draugijos lėšomis: “Drau 
gas”, “Darbininkas”, “lai
vas”; iš Lietuvos “Šaltinis” 
“Mūsų Rytojus” ir ‘Trimitas’ 
tie laikraščiai eis į skaityklų

KANDIDATAS Į KNYGYNO igčs įstoti į teisių mokyklų,
DIREKTORIUS (Law School). ŠV. VARDO DR-JOS 

VAKARAS1914 m., baigęs reikalingus 
kursus aukštesnės mokyklos 
(High School), pradėjo lanky
tį vakarinę mokyklų — Kent ‘^cni» &v- Juozapo parapijos 
College of Law. 'svetainėje, Sv. Vardo (junior)

draugija rengiu pasilinksmini
mų prie geros muzikos. Pusę 
pelno eis parapijai. Vakaras

Kai kurį laikų gyveno Mny- 
wood. Ilk, ir buvo išrinktas

CHICAGO. — Sekma-

County Constable. Pasauliniam pr0Billfs 7.:!0 va,
karui prasidėjus, įstojo į .T. A. _______
Valst. kariuomenę. Mokėda- » Mūsų klebonas, kun. Vaitu- 
mas gerai kelias kalbas, tapo kaitis, visiems klebonijon at-

RUOŠIA 16 VASARIO 
IŠKILMES

PHTLADELPHIA, PA. —
žiaus anglies trupinimo dirb radio Paskelbta- kad 8ie- 

met 16 Vasario — Lietuvostuyėje, kur išrinkdavo akme
nis iš anglies. Būdamas 15 me 
tų amžiaus pradėjo dirbti an 
glies kasykloje. Sulaukęs 22 
metų amžiaus, Antanas atida
rė savo biznį, kuris jam neblo
gai sekasi iki šių dienų. An
tanas turėjo daug draugų, ku 
rie jį neseniai pradėjo raginti 
stoti dirbti Amerikos politi
koje. Išdavoje Antanas sutiko 
ir išrinktas naujuoju New Phi 
ladelpbia miesto majoru.

nepriklausomybės paskelbimo 
akto paminėjimas įvyks tų pa
čių dienų, tai yra šeštadienio 
vakare, 16 vasario, Sv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Sykiu 
bus paminėtos ir liūdnos su
kaktuvės mirties Dr. J. Basa-i(’iu tiems, kurie aukojo, bū-

karienę kalbėjo draugijos pi r 
alininkas K. Jnrcas apie dr- draugijos vaidybon ,9.15 m 
jos tiksli, ir sekretorius V. Ra- išrinkta: P. Jaios.ūnas, V. l.a 
manauskas apie draugijos nu-

Walter Babitz

Žmonės vienas kito klausi
nėja, kas tas per vienas Wal- 
ter Babitz (Vladas Babieas), i

pask irtas prie “Dept. of Pu
blic Information”, kur sąžini
ngai tarnavo.

Karui pasibaigus, paliųosuo- 
tas su aukštais požymiais ir 
parašais Jungtinių Valst. ka
ro viršininkų.

Nuo 1922 m. apsigyveno Ci-
Ikuris dabar yra kandidatu į feroj, kur ir dabar tebegyvi*-

atlankiusiems duoda po gražių 
dovanėlę. J dovanėles įeina: 
gražus kalendorius, knygelės, 
paveikslėliai ir kiti dalykai. 
Aš jau dovanų gavau ir labai 
gražių. Reporteris

veiktus darbus ir reikalų lie
tuviams organizuotis, nes tik 
organizuotai galima kų nors 
geresnio atsiekti ir lietuvybę 
palaikyti.

Po vakarienės buvo šokiai.
Visi buvo patenkinti vaka

riene ir programų.

Rengimo komisijos vardu, 
reiškiu padėkos žodį visiems, 
kurie kuomi nors prisidėjo 
prie surengimo vakarienės. A-

manauskas, O. Kalinauskiene 
A. Belickas, Augustinavičius.

Linkėtina naujai valdyba; 
daug pasidarbuoti kaip drau 
gijai, taip ir tautos reikalams

CICEROS ŽINIOS

navičiaus ir pagerbimas J. E. 
vyskupo T. Matulionio. Gir
dėti, kad vakaro ruošėjai, be

tent: E. Bendoraitienei, Gru- 
bevičiams, Griškams, Augusti- 
navičiams, Belickams, Danic-

Cicero miesto knygyno direk
torius. Nors visi Ciceros pilie
čiai, o ypač lietuviai, gerai 
pažįsta W. Babitz, bet kai ku
rie abejoja ir klausia, aš iš- 
tikrųjų tas pats geraširdis W. teatro’ 1404 S0* 40 Court

na.

Yra vedęs lietuvaitę ir gra
žiai sugyvena. Augina du sū
nelius. Yra savininkas Grant

į; jj'iBabitz, kuris taip gausiai au- 
Įkoja visiems geriems tikslams, 
o ypač parapijai ir labdary-

W. Babitz pats pirmasis pa 
sižadėjo, ir pasirašė, kad savo 
teatre visados rodys tik šva
rius paveikslus. Jis yra pripa
žintas, kaipo garbės narys Tai-

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

(Prie Van Bnren ir Canal St.)
505 Cepauski J.
506 Cliapas Helen
518 Lasauskas Steve
519 Linauskienė Kotrina 
533 Salasevičia A.
536 Shukienei Jevai 
548 Urba Rev. B.
558 Zaveckis Stenlei

Mūsų korespondentas sako 
kad Antanas blaivus, energin 
gas ir sąžiningas vyras, korės 
pondento žodžiais, “jis ir , 
peklą klupščias eitų, kad sa
vo žmoguį padaryti gero, kito 
neuuskriausdamas”. •

Pažymėtina, kad Antanas 
būdamas lietuvis su lietuviais 
draugauja ir visuomet stengia 
si jiems kuo nors patarnauti.

Be majoro miestelio valdy
boj dar yra šie lietuviai: pre
zidentas council — Tamošius 
Siaudis; council — Povilas 
Raudzus; council — Mike Vil
kas; school board — Juo-zas 
Snederys, V. Leskevičius; tea- 
chers public school — super
vising principai — M. Melevi-J 
raitė; prof. Jonas Suliauckas;! 
tax collector — M. Gatavets- 
kas, O. Locnininkas; secreta- 
ry Board of Health — P. Vil
kas; truant officer — V. Ze- 
merautskas; constable — Jo
nas Semanskis; auditors — K. 
Kasparas, J. Bagdonas, J. Sa
vickas; sejuares — J. Skripka; 
notary public — V. Elinaus- 
kas, firemans Forerman — A.

kitko, kad kuo daugiau paro-p*amf!» A. Urbonavičiui, Kali- 
džius pagarbos vyskupui Ma- nauskams, Karaliūnams, Dar- 
tulioniui, žada išleisti net ir giams, Jurciams, Beinoriams.

jrAčiū visoms šeimininkėms, ku 
rios taip skaniai pataisė val-

Sv. Antano parapijos komi
tetas ir parapijos šeimininkės 
rengia lietuviškas vestuves se
kmadienį, sausio 20 d., 7:30 v. 
vakare, parapijos svetainėje me 
Visiems duodama proga pama 
tyti, kaip pryčerig šliubavos 
30 porų. Visi kviečiami atsi 
lankyti. Įžanga 25c. Pelnas pa 
rapijos naudai. A.J.J.

bei. Kad supažindinus visuo
menę su W. Babitz, neprošalį 
bus biskutukų parašyti apie Įbdarių 3 kp. Ciceroj už gau 
jo praeitį. sias aukas labdarybei.

W. Babitz yra gimęs Lietu
voj, 1887 m., Medininkų kai-

Kroki,, parap. Kėdaini, fųlpraSykite jr svetim.
apskr. Į Ameriką atvyko 1904 

Visai dar jaunutis, apie 14

Vasario 12 d. visi lietuviai 
balsuokite už W. Babitz,

m
metų amžiaus. Apsigyveno Mi- 
nnesotos valst., kur dirbo po- 
peros dirbtuvėj.

PINIGAI DEL BIZNIO

atvirutes su jo atvaizdu 
seknčiomis eilutėmis:

"Tai atvaizdas kankinio 

Vyskupo, Matulionio 

Teofilio, Vado minių;

Gerbiamo visų fmonlų.

Kad dėl meilės artimųjų —
Del išganymo sielų 

Nepabūgo Jis žiauriųjų 

Net tikėjimo prieSų...

Nepabūgo kalėjimo —;«
Jo sudrėkusių sienų;

Jis pavyzdžiu yr* jaunimui,

Ne tik dėl subrendusių.

Jam privalom Saukti: — Valio! 

Garsiai — girdit, viengeačlal? 

Kad dėl garbės Visagalio 

Jis kerotėjo nemažai...

Jis pažiba mūs’ tėvynės 

Yr’ tai reiškia: Lietuvos 

Ir kankinys šios gadynės,

Graži gėlė Bažnyčios.

Jajn bičiuliai pln’ vainikų 

Kaip didvyriui mūs* tautos, 

Kad perplaukęs Atlantlką, 

Skelbia vardų Lietuvos”.
Plunksnos Korys

tauėių, kad už jį balsuotų. Jei 
ji/. i.-ns ucminuotas ir išrink
ta?, užtikrinu, kad lietuviams 
gėdos nepadarys. Visi už gerų 

Pilietis

gius, ir prie stalų patarnavo. BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

DRAUGO
METINIS

1911 m. atvjko į Chicago ir Ir teisingą žmogų' 

pradėjo lankyti mokyklą; ren-

SEKMADIENĮ, 5 VAL. PO PIET

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

Gerkit ir Reikalaukit

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
BUS {VAIRI PROGRAMA

I. Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalicija vaidins 4 
aktų šv. Teresės labai gražų veikalų.

II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertų.
(II. šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NEVAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. S AURIO, ir Aušros Vartų

parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tu smagiu liaudies dainų.

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met 
rick’s Orchestra.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį- metinį mūsų dienraščio parengimų. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

KOMERCINES paskolas;
DUODAME ĮSTAIGOMS 

HEMIANTIES JŲ BEKOPIU

HALSTED EZCHANGE 
NATIONAL BANK

Hiilsted St ir 19th PI
Narys EKDEKAL 

INSURANCE K i IRISUI A CMOS

JOS GALITE VISKĄ
ATIDĖLIOTI ANT TOLIAU, BET NE 
SKALBIMĄ. TAS PARODO, KAD 
SKALBYKLE YRA REIKALINGIAU
SIAS NAMUOSE DALYKAS.

Šiandien patys atsilankykite 
mūsų krautuvėn ir pamatykite 
tuos stebinančius patobulini
mus naujose Apex skalbvklė- 
se. Nustebsite pamatę kaip 
šios skalbyklės operuoja ne
darydamas mažiausio trukš- 
mo; net nesigirdi motoro ū- 
žimas. Taip pat nustebsite 
sužinoję kad šių skalbyklių 
niekados nereikia aliejuoti.

PASAUKITE MUS (SEEley 8760) — MES ATVESIME 
ŠIĄ MASINĄ IR DEMONSTRACIJAI IŠSKALBSIME 
JŪSŲ SKALBIMĄ Jūsiį NAMUOSE.

Turime demonstruotų skal
byklų, kurias parduodame 
už pusę kainos

RooseveltFurnitureCo>
M. P. JOVASAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sar?

2310 W. Roosevelt Road
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L. R. K. S. A. CHIGAGOS APSKRITIES 20 METU 
DARBUOTĖ

Penkti metai apskrities da
rbuotės atrodo labili ramus.

praeity turėjo gerų paprotį — 
rengti apdraudos savaites. Su-

Yaldyba: A. J. Sutkus — pi- organizuodavo kalbėtojus ir 
rmin., M. Mažeika — viee pi- i rengdavo prakalbas kolonijo-
rmin., V. Stancikas — rast., 
J. Klimas — iždininkas. Aps
krities darbuotojų tarpe, iš
skyrus Valdybų, daug figūruo
ja kun. N. Pakalnis, B. Jakai
tis ir daugelyje vietų pažymė
ta apie Vinco Damašo darbuo
tę. i ■ • 11 ji'ii

Penktų metų protokolai

se Susivienymo reikalais.
Šeštų ir septintą metų 

darbuotė
šeštų ir septintų metų aps

kričio darbuotei vadovauja B. 
Jakaitis, raštininkauja V. Ba
landa.

Gaila, kad apie šių dviejų 
metų apskričio darbuotę nega-

RYTOJ L. R. K. S. A. CHI- nes 1919 m. Chicagoj įvyko 
CAGOS APSKRITIES

BAMKIETAS

Rytoj, 7:30 vai. vakare, ge
riausios Chieagos lietuvių me
no jėgos, visi darbuotojai, dva

Susivienyiuo seimas. Kokie bu 
vo įnešimai, visai nepažymėta 

Aštuntų metų darbuotė 
Aštuntus metus apskričiui 

vadovauja V. Paukštys, raš
tininkauja K. Varanavičienė. 

Pirmas klausimas į šių metųsiškija ir svietiškoji inteligen 
tija renkasi į Aušros Vartų apskrities darbuotės dienotva-

rkėj, tai, kaip išlyginti apskri-

•, , ,, * i i j i , z o • karienė ir, kas svarbiausia,daug kalba apie “Apdraudosilun.i J&ng ko pasakyti. Susi- ’ . . ’
„ . . ......... , kalbos pirmųjų apskrities da-Savaitės” rengimų ir pasek- rinkimai taikomi, daug kas | _ . . x
mes. Pasirodo, kad apskrity?

parapijinę svetainę paminėti 
L. tt. K. S. A. Chieagos ap« 
kilties 20 metų darbuotę. jm. įvykęs organizacijos seimas 

Graži, įdomi, marga Susivie apskričiai negeriausia pasitar 
nvmo Chieagos apskrities dar
buotė, taip pat gražus ir įdo
mus bus sukaktuvių muaėji 
mas. Muzika, dainos, skani va-

SAUSIO MĖNESYJ
Geriausias Laikas 
Pirkti ar Pataisyti

Parlor Setą

PEOPLES
KRAUTUVĖS 

Užlaiko Nuosavą 
Rakandą Dirbtuvę

kame išdirbinėja puikiau
sius Seklyčiom Setus. Taip
gi taiso senus rakandus pa

gal reikalavimų už labai 
mažas kainas.

Kas šių savaitę pirkaite 
parlor Setų iš

Peoples Krautuvių
Kaipo tiesog nuo išdirbėjų,

Sugėdysite pusę 
pinigą.

$65.00 Naujos Mados Aukš
tos rūšies Parlor Setai, 
parsiduoda po

$00.0033
lūšies Mo-$90.00 Aukštos 

hair arba Frieze Parlor Se
tai po

$10.3048-
Prie to gausite didelę nuo
laidų už senų setų jei mai
nysite ant naujo.

Lengvi .Išmokėjimai 
. prifeikomi Visiems.

Krautuvėse
2536-40 W. 63rd St.

Hemlock' 8400

4 i 79-83 Archer Avė.
Lafayette- 3171

MM) Į HM
L V. DAHtOS” CHO- 'scenos mėgėjai. Vakarų rengia

Rtll PARPMTI Liet. R Susivienymo Am.
nUI lAllLlnll io(j kuopa ir Moterų Sąjungos

55 k p. Be vaidinimo bus dai
Antiadienį, sausio 29 d., Au- įdomių paskaitų ir dainų. Vi. 

šros Vartų parapijos salėje1..: ■ ;«
meno rėmėjų grupės iniciaty
va rengiama bunco ir earl pa

si kviečiami atsilankyti. B-is

čio skolas. Mat, Chicagoj 1919 K V. “Dainos ’ chorui pa
remti. Tų jiųtį vakarų dviems
laimingiems teks gražios do-

navo. Nes, kad įvykusio seimo vanos: vyriškiui fontain pen
skolas apmokėt, kiekviena kuo se^> ° moteriškajai vanity sėt.
pa turėjo dėti po $11.00. ^as turi knygutes, prašomi

. . ,, jas tų vakarų gražinti tiems,Antras klausimas siu metų .... -‘ ' iš kurių yra paėmę. Pramogos

SMAGUS VAKARĖLIS

VV1SST SIDE. — Aušros Va
rtų parapijos svetainėje, sau
sio 19 d., vakare draugija Šv. 
Onos rengia vakarėlį su ska-

nė, Kerpa uskienė, N. N., Ma 
rozienė, Dobrovolskieaė, ttau- 
biškienė, Ramanauskienė; po 
25c.: Mikšienė, Linkonienė, M o 
rkevičienė, Šidlauskienė, La
zauskienė, Budrikienė, Bijei- 
kienė, Bernotienė 10c.

Prie aukų rinkinio pasidar
bavo Pocienė, Šiaulienė ir ka- 
sierius; pri« darbų pasižymė
jo P. ir S. Balčiūnui, J. ir M 
Stumbriai, O. Dočiolienė, ltū- 
toa daržo užvaizdu ir kiti.

Už visus parėmusius gražų 
darbų buvo atlaikytos šv. Mi
šios Nekalto Prasidėjimo P.

darbuotėj, tai skundai prieš 
centro valdylių, kuri, būk, sko

svarstoma, rezoliucijos iSueš- (rtuotoj,. organhatori, *r ^a- 'liną pinigus tūlai bendrovei, o
ta, priimta, pasiųsta — ug-, 
nies būta, bet protokolai tokie 1 
trumpi, kad tiesiog negalima 
suprasti, apie kų ten kalbama.

Pavyzdžiui, vienam protoko
le rašoma: “Kalbėta apie Cen
tro Valdybos pakėlimų mokes
čius. Pasirodė, kad Centro Va
ldyba neturi tiesos pakelti dau 
giau kaip 10 centų. Nutarta 
pasiųsti protestų.
“Pakelta klausimas apie re

ngiamų seimų; nutarta nepri 
sidėti patol, pakol tebus tik 
i;o reikalo. Kai bus tikras rei
kalas, į 24 valandas visi va- 
žinosime”.

Iš tų užrašų negalima
prasti nei kas, nei kam tų sei
mų šaukė. Taip atrodo, kad 
buvo kalbama šaukti seimų 
protestui prieš centro valdv 
i j uz mokesčių pakėlimų.

kartinių veikėjų.
Į šį koncertinį bankietų kvie

čiamį Susivienymo nariai ir

niu užkandžiu ir arbatėle, čia 
galima bus ir dovanų laimėti ^ven^j*- Ačiū visiems šir- 

(dingai.Pelnas eis įtaisymui Šv. Tere
sėlės statulos. Tų vakarų bu? 

atsilankyti. Pradžia 7:30 vaL ^erbti prisidėję aukomis it

rengėjos gamina gražių dova
nų. Visi iš anksto kviečiami Kviečiami visi su savo pažį

stamais atsilankyti šiandien
paskolos saugumas abejotinas. vaR BiHetas „rR. ’ v«n. i arbu itaisant ba,t^ arnotų, e- 7:30 vai. vak. į parap. svetai-
Šis klausimas įneša daug gy 
vumo apskrity ir, rodos, visoj

visi, kurie įdomaujate, musų organizacijoj. Protokole rašo- 
organizaeija ir kurie norite nia, paskolos reikale gau
gražiai ir naudingai sekmadie 
nio vakarų praleisti.

Komisija

narni laiškai nuo kun. Januso 
ir iš kitų slapivardėmis prisi
dengusių. Paskolos klausime, 
kaip pasirodo, didelę rolę lošė

NAMŲ SAVININKAI 
PO VIENA PASTOGE

VVEST SIDE.
sausio 19 d., M. Jasnausko sa-

_____15 kuopa, iš Bridgeporto. Ka-jiėje, West Side Namų Savi-
buvo kalbama apie centro vai- da paskolos klausimu apskri- ninku Sųjunga rengia metinę

Kitoj vietoj rašo: “Toliau

dybos žiedus. Valdyba turės 
prirodyti, kam davusi žiedus”. 
Visai negalima suprasti apie 
kokį čia žiedų kalbama. Kada

tys šaukė ekstra susirinkimą 
tai 15 kuopa prisiuntė net 12 
atstovų ir pasuko visų apskri

vangeli jas ant altoriaus ir kry
| žius prie šv. vandens. Tan.; 
(tikslui praėjusiais metais “Rū 
.tos” daržely buvo pora pikui 
kėlių. Be to šie geraširdžiai 
(prisidėjo piniginėmis aukomis: 

Šį vakarų, O. Makflnienė (dabar Ačienė 
$5.00), O. Šturmienė $2.00 ir 
dar pridėjo gražių dovanų ve

pramogų. Sąjungai priklauso 
arti šimtas lietuvių namų sa
vininkų. Valdyba deda pastan
gų suorganizuoti visus lietu 
vius namu savininkus pačių

tį prieš kun. Janusų. Apskri
tas protokolas susirinkime b”- dTs ^ojo centro valdybos pu
vo skaitomas, visi atstovai i.- £9 kun. Janusui, už kiši savininkų gerovei. Taigi no

sy. įno.jo, kame dalykas. Gi šian
die nieko negalima sugraibyti.

Kalbama kad išrinkta rezo
liucijų komisija ir nepasako, 
kam buvo tos rezoliucijos. At
rodo, kad tai seimui įnešimai,

CHIGAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

METINIS VAKARAS
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St.

SEKMADIENĮ, SAUSI0-JAN.2OD, 1935

Pradžia 6 vaL vak. Įžanga 40c

Programe dalyvauja Birutės ir Chieagos Lietuvių 
Vyrų Chorai. Šokiams muzika Byansko orkestrus. Chi- 
cagos Lietuvių draugijos nariai ir svečiai kviečiami 
čia būti.

nę; būsite mandagiai priimti 
ir pavaišinti. Rengėjo*

NEPAPRASTAS PAREN
GIMAS

NORTH SIDE. — Sausio 20 
d. Šv. Mykolo parapijos sve

rtos $10.00, Dočiolų šeimyna (tainėj bus atvaidintas veika- 
$5.00, E. Dorinienė $3.00, V. las “Ant bedugnės kranto” 
Lakavičienė pažadėjo $5.00, (V (3 veiksmų drama). Veikalas

mosi į organizacijos reikalus ! rįntiejį įstoti į sujungę kvie- 
nutarta duoti viešų papeiki- ,(v.įan,į įsirašyti. Metinė mokes
nių.

Šios įvairios apskričio 20 me 
tų darbuotės sukaktuvių nu 
nėjimui, sekmadieny, sausio 20 
d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėj, rengiama šaunus ko 
neertinis bunkietas.

A. J. Ėvirfciis

na N. N. $2.00, Varanienė $2, 
K. Grigonienė $2.00, S. Pileo 
kas $1.50, Juzefą N. N. $1.25; 
po $1.00: J. Vaitkus, R. JTa-

gražus ir pamokinantis. Lošė
jai bus iš Brighton Park. Be 
to, kalbės kun. A. Valančius 
apie kilnumų labdaringų įstai-

tis nedidelė.

“TRYS MYLIMOS ’ PASI
RODYS SAUSIO 27 D.

WEST SIDE. — Sekmadie
nį, sausio 27 d., čia bus kas 
nors nepaprasto. Atsilankę į 
parapijos salę 7:30 vakare ir

SVEIKINIMAS
, Jaunimo mylėtojui, jubilia 
’tui kun. M. Urbonavičiui, Lie 
'tuvos Vyčių Centras širdingai 
[dėkingas už jb darbuotę orga- 
'nizacijai ir linki dar daug me
tų veikti visuomenės tarpe.

Lietuvai Vyčių Centras

užsimokėję kvoteriukų pama
tys scenoj tris West Side mv- pienė, Petraitienė, Malkevičie

liauskas, Krotkaitė, Gadeikie- jgų. Po progranio bus lietuviš- 
nė, Šliogerienė, Maženienė, Je |ka muzika ir pasilinksmini- 
sevičdenė, Paulauskienė, Var
iusi, Eringienė, Laurinaitienė,
Kavarskienė, E. Petraitienė,
A. Drumsta, R. Lekavičienė,
Budaitienė, Paplauskienė, Rau 
bienė, Budzinauskienė, Stan 
kienė, Gasparkienė, Šiaulienė 
Radomskienė, Ijaueaitienė 75e; 
po 50c : L Linkus, Kraujelytė.
Rinkevičiūtė, Virbickienė, Kau

mas. Kviečiami visi atsilan
kyti. Pradžia 7:30 vai. Kas 
pavėluos, negirdės kun. A. Va
lančiaus kalbos. Visi prašomi 
prisidėti prie kilnaus labdarių 
veikimo. Komisija

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

AKIV GYDYTOJAI

i 25 METŲ PRITYRIMO
I Pritaikyme akintų dėl viso- 
1 kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg^ kampe 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos ifno 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone Omai OfilS

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGfiLOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

4(X) pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenoe Chicago, IBtaoIs

j

DR. VAITUSH, OPT.
__ izurnmi,

OFTOMETRICALLY AJUC
6PECXAlzI8TA8 

PalanCTlna aktq lUmpim*, karia
I «an prlaiaatlmt galroa akaudėjlmo. 
nalglmo aklu aptemimo, aerveoln- 
■*. akau«to»* aklų karM), atMatao 
trumparecvat* ir tollre*yato. Prirengto tel«1nta.l akintas. Vienose ataltl 
Ūmuose ogniDlnaTlmaa daromas su 
elektra. oaroCai.Ala maiteimias ktat 
da* RoeeM* stj<ta atkrelvtaasa I 
mokyklon valkus. Kreivos akys etl- 
tAteomoe. Valandos nuo 10 Iki • v. 
NedlltoJ nuo 10 Iki 11. Daai<ely et- 
•Įtikimi] akys arit*iHomoe be akinta

Hclaa kaip ‘

Res. and Office 
2359 So. Leavltt SI

'CANAIj 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

1 to 4 and 7 to I P. M. 
eunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso tolef. BOIIIevard 7820 
Mamų Tel. PKOspcct 1930

Tel. BOIfLevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTI«TAK

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: ouo • Iki 8 vakare
Šaradoj gagai sutarti

DR. J. RDSSELL
Lietuviu Chirurgas Ir Gydytojas 

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141 

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofiso ROUizevard 5913—14 
Ras. VlCtary 2843

DR. A J. BEKTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nno <:S3-S:I6

7M W. 85U StoMt

Offlc* Phone
PROspeet 1028

Tel. OANal 0257
Ras. PKOapect 6*59

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HzUzSTED STREET 
Reatidenclja 6600 So. Arteelan Ava.

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
I Iki 8 v. vakare

-R———————--------------------
Tel. LAFayette 7639

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avcnua
▼ai.: t—4 Ir 7—9 vai. vakars

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. OANal 0401

OOeo: TeL IzAFayette 4617 
Baa.l TeL HKMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 3-4 Ir 4-t vai vak. 

RaaMencMoa Ofisas: 96M W. 6»th Bt. 
Valandos: 10-12 Ir 3-2 vai. vak.

lomia Ir NedSltamls pagal sutarti

4712 SO. ASHLAND AVK
Phoae Bųulevard 7589

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CAJtal •! 22

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavttt St.) 
Valandos; Nuo 9 Iki 13 ryto

Nuo 1 iki 3 vakaro 
SeredoJ pagal oatart)

TeL CAHal 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

O. 4MK CY., CICERO, II.L. 
Utar., Ketv. Ir P4»n. 10—8 vai. 

S147 SO. HALSTED ST., UHIOAOO 
Pane4. Sered. Ir RubaL 3—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayetto I79S 
Naktimis Tflk OAM 9402

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 2 11d i popiet. 7 Iki » vak.

Na—Gaja pagal Betarti

Valandos 1—S Ir 7—I vak.
ato Ir Me—Uanrti paga 

RKSUOBMC1JA 
6631 S. Califomia Avė.

put, p
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Office Tel. REPubUc 7694 
Bes. Tat GCtOveMl —17

W17 8. rkUUTELH AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2433 W. MAHQUVTTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

▼ak 3-4 kr 2-3 vato Ketv. 1-12 ryto

ĮVAIRŪS DAKTABAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo ie Iki 12 vai. ryte, nuo ? fkl 4 
vai. po plotų Ir tuo 7 iki 8:80 vai. 

vakaro. Ne44llotnls nuo 10 iki 12 
valandai dienų

Ifcltlonae ItLDuey 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek TA

Rn: Tel.

Nuo 19-12 ▼. ryto: 2-2 fr 7-3 *. Oi 
t?f:*!dianigi3 auų io tu 12 <uao*

Tel. LArayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ht CHIRURGAS 

X—SPINDELIAI 
3051 W-t 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kadkle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

8eredomta Ir nedAtlct&Ai pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 3414
Res. Tel.: VlRginla 0449

DR. V. L SIEDUNSKIS
DENTISTAS

® - R A T
AMCHEH AVEVUB

_ Kampan Framclaco Ava,
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KUN. PRANA JURGAITI PRISIMINUS nsūrą apie tą laiką, kai priė 
ulė skf ii l ybės ir klusnybės j 
žadu s.

Juvęs pluoštą laiškų nue tesimatė tiktai viena žilUplau-
“Draugo” skaitytojų su pat li

ginimais pakartoti pereitų liu
ke moterėlė. Toji moterėlė jau 
ne jaunų metų, senutė, stovė

tų mano kūrinį; Kun. Pranas jo uždegusi ant grabo savo gy- 
Jurgaitis ir Jo Motina, dabar išlotų suvargusių rankų. Time 
prie progos, mano draugo kun. ^apytamsiame kambaryje, ap- 
l’rano vienų metų miities su-(šviestam tik mirties — grabo 
kakties, pakartoju minėtąjį (žvakėmis, tos moterėlės veidas 
rašinį. (išrodė išblyškęs, suvargęs, rau

.OU..O8 veldro-'kŠIėt«S- Per 8krU0StUS, liUlis, 
kaip replės, gnybė jos širdį, 
silpnino jos nesveikata.

“Mano sūnau, sūnau..?’ tik 
tais žodžiais virpėjo jos lūpos. į

“Tu esi <n*o 

•lis, h- ji tuvyje pastebi savo 

piaeitj”.

(Iš Šekspyro vienos sonetos)

Jau vėlokai valandai užėjus 
žmonės pradėjo skirstytis iš 
šermenų ir dabar prie karsto

Toli rytuose pasirodė raudo
nas saulutės skiauterys, bet 
toji motinėlė vis tebestovėjo 
prie savo sūnaus karsto, o jes

x j lūpos vis tebevirpėjo žodiia’i*
“Mano sūnau, sūnau...”

DIEVO APVAIZDOS PA- ėiaus ir Sv. Onos draugijos su suaukota 33 dvasiniai bukie-

RAPUOS ŽINELĖS
!vėliavomis lydėjo savo i^arę, 
lOrabnešiai buvo iš Palaimin
tos Lietuvos draugijos. Baž- 

Sausio 5 d. mirė veikli niū- nyčioje atluikvta trejos šv. Mi
Niekados motinai neišdils

mintys apie saVo sūnaus Pra i «
no pirmąsias šv. Mišias. Jai, P^POoj B- Leskauskaitė. Per Mišias daugelis zmo-

I. t«K .. I..... A l 11111 nu. iv minim irta 1

tai — šv. Mišios.

Paliko nuliūdime, M. ir S 
Skudus.

Kiekvieno kataliko yra 
priedeiinė remti ir platinti 
katalikišką spaudą. Kataliku 
ka spautla nurodo žmogui iš 
gan)mo kelius i amžinastj.

Didelis
ELEKTmy
ŠALDYTUVŲ

IŠPARDAVIMAS
Kas dabar 

Pirksite 
Sutaupysite 

Nuo

00
iki

$75.00

Rytų atvykęs graborins E- 
žerskis taip rado Oną Jurgai
tienę bestovinčių prie savo sū- 

! nulis karsto, kurin tapo pa- 
guldyt.rs nuo pereito šeštadie
nio kunigas Pranas atida\ęs 
žemei kų nuo jos buvo paėmęs 

■ir dangui, kas buvo jam smer
kta.

Kų ji taip čia stovėdama ka
lbėjo sau ir mąstė! Ar ji mą
stą tų laikų, kad jis gimė, ba
landžio 2 <1., 1904 m., suteik
damas jai skausmus ir didelį 
džiaugsmų? Ar jos mintys bė
gu į praeitį, kada jos tuosyk 
vikrios rankos laikė maldakny 
gę ir pirštu jaunučiui savo j sūnui rodė eilutes, kurias ji3 
turėjo išmokti? Gal ji mąstė 
apie tų laikų, kai jis pasipuo
šęs savo mėlynuose drabužiui) 
se klūpojo prie altoriaus gro
telių pirmų kartų priimdamas 
Švenčiausį Sakramentą? Gal 
ji, atsidusdama, dabar mąsto, 
taip natūraliai, taip kaip mo
tina, tą momentą, kai jos Pra- 
nutis netikėtai už ką prasikal
to ir ji, kaipo- motina, jį išba-

kaip ir šiandieną, mintyse sto
vi tas kun. Prano biografinis 
aprašymas “New World” laf- 
kraštyje ir jo fotografija; kad 
jis gimęs balandžio 2 d., 1904 
Chicagoje; kad pirmą mokslą 
gavo Šv. Kryžiaus, Town oi 
Lake, parap. mokykloje; kad 
lankęs Quigley pradžios semi 
nuriją; kad baigęs filozofijos 
ir teologijos mokslus ir tapęs 
kunigu Šventosios Marijos 
Prie Ežero Seminarijoj, Mun- 
delein, Illinois; kad pirmąsias 
šv. Mišias laikęs bal. 7 d., 1922 
iii., Šv. Kryžiaus bažnyčioje: 
kad asistentais buvę kun. kleb 
Aleksandra Skrypka, kun. Sta 
nislovas Ožmina, kun. Pranas 
Juškevičius, kad pamokslų pa 
sakęs kun. Pranas Vaitukai
tis. Toji motinėlė atsiminė, 
kad tas laikraštis ir jų pami
nėjo, kad ji, Ona Jurgaitis, gy 
venanti 4644 S. Wood Str., y-1 
ra jo motina, ir kad jo tėvas, 
Jurgis Jurgaitis, miręs, kad 
ji dabar gyvena, našlė, su du 
krele Zofija.

Kažin, ar toji kun. Prano t 
motinėlė dabar taipgi mąsto.1 
kad jos sūnaus mirtis ne vie
nai jai skausmą suteikė. To 
nusiramina jos širdis painus 
.čius, kad jos sūnaus mirtis y- 
ra nuostolis dvasiškijai ir 
žmonijai. Y{>ač, didis nuosto
lis lietuviams, kaip suaugu
siems taip ir jaunąjai kartai. 
Kiek liūdnumo suteikta jo 
draugams, kunigams jo kolo 
gijantams. Neteko kolegijan- 
tai vienminčio draugo, neteko 
“Murphy”, tokiu vardu jie 
Pranų mėgo renomuoti.

Kaip toji motinėlė, mes, clil

Sausio 9 d. klebonus kun. Al-,nių ėjo prie Šv. Komunijos. PoJ PLATINKITE “DRAUGĄ” 
latvičius kūnų iš grab. SkudojMišių kun. prof. Vaitkevičius, 
karst inycios išlydėjo į bažny- |M. 1. C., pasakė gražų pamok- 
čių. Eisena buvo ilga. Treti-Į
įlinkės su žvakėmis, Apaštaly- |slų. Kapuose paskutini sudiev
stės Maldos, Amžinojo Ražan- tarė pats klebonas. Velionei1 

I • I

MARIJONA
BVKENT1ENĖ

(po tėvais Makaraitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 17 <1. 4:21 vai. ryte,
1935 m., sulaukus pusės am
žiaus; gimus Raseinių apskr. 
Žvingių parap.. Kalniškių kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
nu- mylmų vyrų Mykolų, duk
terį Marijonų., sūnų Alfonsų 
du broliu Antanų ir Petrų ir 
jų šeimynas ir daug kitų gi
minių. Kūnas pašarvotas ran
dasi 54 40 So. Hermitage Avė. 
Tel. Kepublic 9799.

laidotuvės įvyks pirmadie
nį, sausio 21 d. Ii vai. ryte iš 
namų į Sv, Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Bukon
tienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidltuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame Vyras, Duk
tė, Sūnus, Broliai ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grali. 
J. F. Eudeikis, telefonas Yartls 
1741.

PADfcKONfc

rė> dirželiu upmušusi? Gal mų-ttagiečiai, nebetekome vieno

ELENA
OVERLINGAITĖ

Mirė sausio 17 d. 1935 m.,
12:25 vai. ryto, sulaukus 19 
metij amžiaus. A. a. Elena gi
mė rugsėjo 2 d„ 1915 Iii., Chi
cago. III

Paliko dideliame nuliūdime 
savo in.vlltnų motinų Marjonn, 
po tėvais Paulikaitė. levų Jo
nų. dvi seseris: Viktorijų Ir Ma 
rijonų. du Avogerius: John Ad- 
duei ir Dan Rayntond, sesei ų 
vaikus Evelyn Ir Anthony. ir 
Dan ir David, Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10110 So. 
State St.. ltoseland. laidotuvės 
įvyks pirmadienį, suusio 21 d., 
iš namų X vai. bus utlydėta i 
Visų šventų parapijos bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už Velionės sielų. I'o pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gVnihes. draugus-ges ir pa-žys- 
tamus-iuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Tėvai, Seserys, len
tai, Seserų Vaikai ir Giminės.

Ixiidotuvėiiis patarnauja gra- 
Irorius J. I-'. Eudeikis. Telefo
nas VAItds 1741.

PAULINA
VALAUBKIENt

kuri mirė sausio 12 d.. 1935 Ir 
tapo palaidota sausio 16, 1935. 
o dabar Ilsis ftv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
gulėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimų ir palydėjo į tą neišven
giamų amžinybės vietą.

Mes atmindami Ir apgailėda
mi jos prasišalinitną Iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. A. Baltu
čiui, kun. Katauskul Ir kun. 
švarliui. kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos stelų Ir . 
pasakė pritaikintų pamokslų.

Dėkojame Sv. Mišių aukoto
jams. gėlių aukotojams Ir se
selėms mokytojoms 7-to ir 8-to 
skyriaus.

Dėkojame gral oriui J. E. Eu- 
deikiul, kuris savo geru ir man 
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jų ) amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdintų ir rūpesčius. Dėkoja
me grahnošianis ir visiems, 
kurie paguodė mus mūsų nuliu 
(limo viliu ūdoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau 
a. a. Paulina, lai Dievas sutel
kia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka: vyl-as Kazi- 
ni<-iras. duktė Kazimiera ii- sū- 
uai Antanas ii- Stanislovas.

Nemalimas {veiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. Iš Montreal, Canada ra
šo,kad Jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas įlūdymaa, jts buvo atsiųs
tas lltiosa Jo valia. Daug kitų pra
neša panaštvs rezultatus. NUOA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastus arba 
turi vargo su nematlmu — pamė
ginkite NPGA-TONE. Pajusite naudų 
J keletu d’.enų. Mes žinome, kad pu- 
tarslt Ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vienų Dolerį. Parduoda visi ap- 
tlekorlat sti garantija grąžltatl pini
gus, Jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 2 be 
ir 50c.

; REUMATIZMAS-
• SAUSGELE :
■

Nesikankyklte savęs skaus- ■
■ niais. Reumatizmu, Sausgėle, _ 
h Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- ™

giu — raumenų sunkumu: nes |
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo a
■ CAPS1CO COMTOl’ND mos- " 

tis lengvai prašalina viršutinė- RR tas ligas; mums šiandie datl- 
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
“ nes pasveikę. Kaina 50c, per h
■ paštų 55c. arba dvi už $1.05. 

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalal3 gydytis, kaina
g 60 centų. ■

■ Justi n Kulis ■
3259 S0. HALSTED ST. ■ 

Clticiųjo, III. ■
■ B a b B ■ ■ ■

1S

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

.t.
KAZIMIERAS MINAUSKAS

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga įnirtis atskyrė 
mūsų tarpo mylinių vyrą ir tėvelį.

Netekome savo mylimo vyro ir tėvelio sausio 24 d., 1934 
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą Jo būtinų prasisalinimų iš mūsų tar
po. yra užprašytos dvejos gedulingos šv. Mišios u;f jo sie
lų ketvirtadieni, sausio 24, 1935, Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje, ISth St. 5:45 ir 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir’ pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę tnotrris /••fijo. syvus Knz niii rus ir dūkti Zofija.

VENE7IAN MONUMENT C0„ INC.

L 1.

1
UdlrMJal ank*te~»r« rflšiea 

Ir Grabnamlų

DtdSauela paminklų dirbtuvė 
t blcagol

—---- o-------
Huvlrš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mn atlikome darbų daugeliui iyr 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.

PROGRESS
Krautuve

Išparduoda visų 
S takų naujų 

derinusios rūšies 
Ret rigeratorius

GENERAL MOTORS 
ERIGI GAIRE 

\VESflN(JHOUSE 
LEONARD 
GIBSON 

CROSLKY 
NORO E 
ir kitus

Kurių kiekvieno kainos 
numažintos

stė apie tų laikų, kada jos Pra 
nas išalkęs parbėgdavo iš Qui- 
gley kolegijos ir ji jam, jai 
besišypsant, patiekdavo skanų 
valgį?

Kiek jai dabar minčių subė
go, kai ji pastebi ant savo ne 
gyvo sūnaus Romos Katalikų 
Bažnyčios levito kalnierių, ir 
jo kuniginį sutonų! Jos min
dys skrieja į tų laikų, balan
džio 6 d., 1929 m., kuomet 
Pranas Šventosios Marijos Se 
tuinarijos koplyčioj stovėjo 
prie altoriaus, kuomet Kardi 
uolas Jurgis Mundelein jam iš- 
lai ė žodžius: “tu es sacerdos 

jin aetemuin!” Koks tuomet
buvo jos džiaugsmas, kuomet-nigo Prano jaunystė, nei žmo-

padėjėjų vasarinėse katalikų 
mokyklose, kuriose dirbo sy
kiu su vyskupu B. Slieil. Šio
se mokyklose kun. Pranas pa
sižymėjo savo sumanumu. Kny 
gų skaitytojai bei laikraščiai 
neteko rašytojo, kuris retkar
čiais mus savo raštais sužavė
davo, ypač savo kūriniu apie 
“Motinas”, tilpusiu prieš kiek 
laiko “Drauge”. Jaunoji ka
rta nepamirš jo pavyzdžių, pa
mokinimų ir pamokslų, ypač 
vienų sakytų Šv. Antano para 
pijos bažnyčioje, Cicero, prie 
kun. Tarno Gasparaič.io kar.-i 
to, kunigo Prano .draugo.

Nei motinos meilė, nei kv.

arti Grand Avė.

N uo

prieš jos akis stovėjo jaunas, 
akylų akių kunigas, jos sūnus 
Pranas.

iki
00

nijos pagarba, nei pasaulio tu 
rtai negalėjo jį išlaikyti antį 
žemės, jei jis, kaip šventas 
Paulius, prisiartina prie Savo

$75.00
Mažai tereikia įmokėti 

Didelė nuolaida už senas 
ledaunes

Lengvus Išmokėjimai 
Pritaikomi Visiems <

be MUI
3222-26 S. Halsted St 

Tel. VICtory 4226 
Vedėjas J. Kalėdinskas

Dabar jos mintys gal sieke, 
tuon laikus, kada jos Pranas!le,sė|°' (‘Irokstn
pradėjo mokslus Šventusio* *** 11 su ristūnu.
Marijos seminarijoje. Ji atnio 
na jo galit us laiškus ir kad 
jos duktė Zofija nekantriai 
jai skaitydavo Prano jausmus, 
jo plunūs, ir kuip ji atydžiai 
klausydavo, kaip save 
sūnaus poterių. Tuose laiškuo Į 
se ji sekdavo visa, kaip Pra-

Staays Pieža

Piuitesimas

Grab. Lacliavičing pranešė,
imi mokslas sekas, kaip pa įkad galingos pamaldos už 
tinka filosofija, teologija, kaip a‘ a’ ’J°n$ Vienį, kuris šį ry- 
jln mėgdavo tą draugą, bei tą laidojamas šv. Kaži-,

ini?70 kapinėse, įvyks Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje, o ne 
Nekalto Prasid. parap., kaip 
buvo skelbta mirties praueši-

1 profesorių, kaip jam sekdavo’ 
sporte bei lietuvių kalboj pio- 
fesorieujant kun. Rėklaičiui. 
M. 1. C., ir t. p. Žinoma, ji.- 
yra jai rašęs kaip jis gavo to me.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai ttkallme Ir įdirbi
me visokių rogių paminklų Ir (ra- 
tonam! q.

Mūsų Šeimyna spectallznoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai^.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Alfred RomIU.

blokas | rytus 
didžiulių vartų

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PFKRAOOLA MII 
BELMONT 8485

. Orrice: HII.LKIDK 8885 
Vlneeot .Rosellt.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al :
LACHAVVICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kitopigia.isia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANnl 2515 arba 2515
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette 8671

J. Liulevičius
Grabo rltis 

Ir
Ralsamikttojaa

Pstamanja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4002 Archer Are.

Telefone YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinam*, 

3319 Lituanica Avenus 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS .
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th 00URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

J

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲVEDĖJAS
1646 Weat 46th Street 
Tel. BOTlIerard 8908—8418

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Intapas Eudeikis
Ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUS Ir B A LB AlfUOTO JA# 

Pataraarlmaa geras ir nebraagua
718 West 18th Street

Telefonas MORroe S8T7

J. F. RADAUS
LIETUVIŲ GRAB0RIU8

Palaidoja už 125.00 Ir aukočiau 
Moderniška koplyčia dykai*

608 W. 18tli HL Tel. CAMal 8474
Ckicago UL fl



o D RXffO A S Mtadienis, sausio 19 d., 1935
‘DRAUGO”PARENGIME KUR ĮVYKS PASKAITOS Draugija rengia Šokių vaka.

----------- - rų vasario 23 d., Unity svotai-
Būsimos savaitės ketvirta- nėj, 4558 No. Marslifiold A.vo 

dionj, būtent sausio 24 d. vi Komisija darbuojas, kad va- 
! suonionės kursų vedėjai skel- karas pavyktų: Is'vanauskic- 
jbia, kad paskaitos įvyks šio- nė, Paukštienė, Lukošienė. Jo*

RADIO

1
I

Kazimieras Pažarskis. žymus baritonas, da
lyvaus “Draugo” vakare, vasario 3 d.. Lietuvių 
Auditorijoje. Kazys turi savo balse daug stip
rumo ir moka publikų putenkinti moderninėmis 
kompozicijomis.

VIETINĖS ŽINIOS
TŪWN OFLAKEŽINUTĖS

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyn rengia buneo party, sau
sio 27 d., 3 vai. popiet. Įžan
ga 25c. Pramoga įvyks V. Vai

,'se vietose: Visų šventų parap., 
Roselande, Nekalto Prasidėji
mo parap., Brighton Parke ir 
Gimimo parap., Maręuette Pa
rke.

ŠV. ONOS DR JOS VA
KARIENĖ

BRIIMJEPORT. — Vakarie
nė rengiama pagerbimui narių, 
išbuvusių draugijoj 10 ir 20 
įlietų ir neėmusių ligoje pašai 
jų narių nuo 16 iki 25 metų 
;pos. Taipgi bus priėmimas nau

ktų: pirm. Ruzgienė, A. Kin- 
č-inienė, M. Petrošaitė ir Rus
teikaitė.

Nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti.

stengias išplatinti 
šiai tikietu.

uiodaugiau
Rašt.

TOWN OE LAKE. — Dr 
gija ftv. Elzbietos laikys me- 
tini susirinkimų sausio 20 o., 

•2 valandų popiet, parapijos sa
lėje. Visos narės prašomos skai 
tlingai susirinkti. Valdyba

M A HQ F J ETTE PAR K. - 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
(lietinis susirinkimas bus sau
sio 20 d. (sekmadienį), 2 vai.

dykai, o nuo 25 iki 35 metu už
$1.00. Vakarienė įvyks sausio, ProSo’*li visi rėmėjai
90 ,i 7-‘!0 t-.ii r.. atsilankyti. Yra svarbių reika-20 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Ju 
rgio parap. svet. Bus gražus 
programas. Įžanga 50c. Kvie
čiame visus.
i Komisija ir valdyba

L. VYČIŲ VAKARAS

lų svarstymui. M. K. R. sk. 
susirinkimui bus laikomi regu- 
lariai kas 3 sekmadienį kiek
vieno mėnesio, 2 valandų po
piet. Visų rėmėjų pareiga re- 
igulariai lankytis į susirinki
mus ir atsivesti naujų narių.

A. +

Ryt vakare, sausio 20 d., i- 
vyksta metiniai šokiai Lietu
vos Vvč.ių Centro, Midland į 
Club viešbutyje, 172 W. Ad-Į 
ams St. Salė gražiausia ir mu- Į 
zika geriausia — Jack Gra- 
eious ir jo WBBM orkestrą - 
yra paimta šiam vakarui.

šv. Kazirniero~Akad. Rėmė į -launitne! ^ai, yra jūsų va-, 
čkienės svet., 4624 So. Pauli-1 jų 1 skvr. rengiasi prie dide- 3<aras- Pas i rodykime, kų Kai. i 
na St. Pelnas .skiriamas vieti-'lės vajaus vakarienės, kuri į- 1,10 surengtų kad suaugusio p | 
nių seselių naudai. Bus gražių vyks kovo 17 d., 7 vai. vak.. ["alėtų pasidžiaugti su mumis, j 
dovanų. Visi kviečiami atsila-1 buvusioj Krenčiaus salėj. Re-i lsl traukime į vidurniiest j ( 
nkyti. ngiama gražus programas. I~ Adams St. Įžanga

----------- j _______ 60c. Šokiai prasidės 8:30 vai.
Draugija Šv. Agotos rengiu Visiems žinoma biznierka T. [vak. Brone

jubiliejinį šokių vakarų. Bus Pilipavičienė, kuri per daugel I--------------------
paminėta 25 metų dr-jos gy m -tų užlaik* nesvaiginamųjų
vavimo sukaktis. Įvyks sausio gėrimų užeigą, apleido mies- 
20 d., parap. salėj. Grieš gera,tų ir išsiaelė į ūkį.
orkestrą. Nares, kurios išbuvo Pilipavičienė yra kilnių du
10 ar 20 metų ir neėmė pašai- , |,ų rėmėja.
pos/gais dovanas. Komisijai Linkini pasisekimo naujo' 
darbnc;a:kad vakaras pavy viet-.j Raporteris

%

ŽYMUS MUZIKAS CHI- 
CAGOJE

Rytoj II vai. prieš piet įvy
ksta reguluris antradienio ra 
d'.o programas, leidžiamas pi

sta ilgomis ir lėšomis Progtes.- 
Eurniture Co. krautuvės j-'* 
stoties VVtiES. Teko patirti 
kad programoj dalyvaus keli 
tas žymių dainininkų. Dainuos 
solo, duetu ir kvartetu. Pru
to gros graži muzika; ims j lo
miu kalbų ir svarbių pranešl-

durneles iŠ operetės “Kome- ir kitataučiams. Juos išpildo 
vilio \ arpai”. Makalų šeimy-' skirtingos grupės dainininku, 
noje bus vaidinama kas daryt,Į kurie pateikia miniu ir mažai 
kini dasiekti pasisekimo 1’r,- ikn,n girdftų <lnini| Rd(On|ni 
gramų duoda Jos. E. Budriko jau nebegroja m i, kaip kad gi-
rakandų ir nulio krautuvė, a 
drcsu 3417 S. Halsted St. Pr.

NORTHSIDIEČIA.I GRA
ŽIAI DAINAVO

Praeito antradienio vakar*, 
pasiklausius lietuviško radio 
programa iš stoties W(1E75, 

mų. Programai vadovaus, kaip rūpesčiu ir lėšomis Peoples 
ir visuomet, -I. Romanus. J. B. rakandų krautuvių, norisi pu 

daryti keletu pastabų. Pirmiau

BUDRIKO RADIO VA
LANDA

'šiai reikia pasakyti, kad prog
ramai yra gerui priruošti ir 
įdomūs kaip lietuviams, taip

ydėt kitų prograniuose, nes 
klausytojams nuobodu jų klau 
syti. Be to, girtina yra gydy
tojų patarimai apie sveikatų 
ftį sykį kalbėjo dr. Lauraiti; 
Gražūs juokai taip pat duoda 
smagumo kiekvienam klausy
tojui. (Jrįštant prie dainų rei
kia pastebėti, kad šį sykį no. 
rthsaidiečiai dainininkai gra
žiai padainavo rinktinių liau
dies duinelių. Vadovavo varg. 
N. Kulys. Bendrai, Peoples 
krautuvių radio programai 
man labai patinka. J. B

Rast.

PETRONĖLE
KCLBAITIENE
(po tėvais Valaitis)

Nedėlioję nuo 1 iki 2 vai 
popiet Ims lietuvių radio pro
gramas iš stoties AYCEL, 976 
ikil. Dalyvaus choras, duetai. 
scHstui ir Budriko instrumen-
aiis duetai. Išgirsite gražias

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo, Heredoa Ir Pėtnyčlos 

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

! Namai: 6459 S. Rockwell St.
"TolrfnnRo RFPohllr OtfMtP

ANGLYS

Jr

SKAITYK IR KITAM PASAKYK
Būk Susipratęs Pilietis

(Šis straipsnis pasirodė Cicero Tribūne Sausio 10,1935)
ŽMONĖMS PRIEŠINGA VALDŽIA

NUMATOMA VALDŽIA! Kas ji per viena?
Politiškas "Bosizmas!” Kaip jis veikia?
Ką reiftkia "Stejskal valdymas?”

Vieną vakarą, du namu savininkai — taksų mokėtojai (tax pay- 
ers) — klausė virftniinėtus klausimus. Jiems tie sakiniai nėra aiftkųs. 
Jie nebuvo politikieriai — dėl to nesuprato. Jų klausimai buvo tie 
patys, kaip tūkstančių kitų piliečių, kurie sunkiai dirba maitinti sa
vo šeimas ir užsimofcčti savo taksus, kad Jiems nėra laiko studijuoti 
politiką ir "nematomas valdžias!”

ATSPKIME ŠVIESĄ ANT ŠIOS “NEMATOMOS VALDŽIOS" IR 
ANT DESTRI KTN VišKAI S, NL-AMEBIKONIŠKO, PAVYDAI S III 
GRAI’TINGO ED. STEJSKAL BOSIZ.MOl

Sliidljuok šį planą.

:1!

ACCORDION
25 LEKCIJAS SU KIEKVIENU AlOUDIONU

48 Basų ^Akordionas ................................... $49*00
80 Basų Akordionas .................................. $99*00
120 Basu Akordionas .......................... $ 125.00

Ant lengvų Išmokėjimų

Jos, F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

W C F L '970 K. lietuvių programa# nedėliomis 1-2 vai. po piet. 
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Konsulai kitų kraštų ir žy
mūs Chieagos visuomenės vei
kėjai susirinko pietų vakar į 
Union League Club, kad pa
gerbus Jan Kubelik, pasauli- 

jnį smuikininką.
Kubelik pasirodys koncerte 

Cbieago Orchestra Hali sek 
mndienį popiet.

mirė Ratinio 18 d., 1935. 
vai. vakaro, sulaukus 53 mr-tų 
lunž. Kilo Ift Suvalkų Rėd., Nau
miesčio parap:,' Paber/.uptų kai
mo. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

Paliko didellamo nuliūdime 
vyrų Joną, sūnų Joną. duktė* 
rj Oną. 4 brolius: Joną, An
taną. Justiną Ir Praną ir gi
mines, o Pleuroje motiną Kons- 
laneiją, seserį Marcelę. 3 bro
lius Juozapą. Jurgį, Vytautą ir 
gimines.

Kūnas paftarrotas 2140 West
23rd PI. laidotuvės įvyks ant
radienį. sausio 22 d. Ift namų 
8:30 vai. bus atlydėta į Auft- 
ros Vartų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiu! kviečiame visus 
gimines, draugus-gvs ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duktė, 
Broliai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Juozas Eitdelkis ir Tėvas. Te
lefonas REPublIc 5340.

Daug Šilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Poeahontas; Black 
Gold, lump arba egg, $6.00; Mine ron, 
$5.75; screenlngs $4.75.

GRINDY MINING COMPANY 
<'e<l-ir,-ri--t I 131 

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartojo 
ekonomlftkns, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga ir ftiliuna.

Trys Telefonai:
| Rcreenings—$4.75 Itepuhlie 0600 
: Mine Kun—5. 7-5 l.awndale 7366
1 Lump arba egg—6.00 Merrlmae 2524

NORTHERN COAI. CO.,
I,awn<lnle 7306 Merriinue 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago. III.

Katrie perkate a n-Eis ift 
drai'verlų. siųskite juos į 
CRANE COAI. CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

Pranešimai

Šv. Kuzimiero Rėmėjų dr-ios 
met’.nis susirinkimas įvyks so 1 
kmadieni sausio 20 d.. 2 viu. 
popiet, Šv. Kazimiero Akade- 1 
mijoj. Visų A. R. D. skyrių ' 
prašome atsiųsti atstoves su- 
sirinkiman su raportais apie 
būsimus metinius vajus para- 
pijose palaikymui Šv. Kazimie 
ro Akademijos.

Taip pat reikės tinkamai , 
prisirengti prie Centro meti- 1 
nės vakarienės, kuri įvyks va į 
sario 24 d., Šv. Kazimiero A j 
kad. auditorijoj. Svarbu, ir bii ' 
tinai reikalinga, visų Cbiea , 
gos ir apylinkės A. R. D. skv- > 
rių atstovėms dalyvauti meti , 
niatne susirinkime.

A. Nausėdienė,
A. R. 1). Centro pirm.

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

¥ riiiraiykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WBST 47th STREET TeL LAFayette 1083

I

IMVISIBLE GcMRNMENP
OF

CiceroTaximg Bodies
Geny Pat oe tk Fotioųsne fAen 
V/ere EiECttū BrtHc Gramam - 
CeRNY-^iejSKftL Mochine šmi 
ftpę Bonsu TO
OlCTffTES

,z P. V. GRAHAM 
(CEMTRŠL COMMtTTEEMAN)

ED. STEJSKAL 
(ZbOSSS)

CTVDt------ ------------------------
PAKK UISTRICT TOWN OP CICER
OTI

Eū KUUmPtl
/VreiSKAL cei

town op cicero BaoFEnucaTioN hisk school
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T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys metinį susirinkimų se 
kmad., sausio 20 d., 2 vai. po | 
piet, parapijos mokyklos kam 
baryje. Visos narės malonėki 
te atsilankyti, taipgi kurios t 
sate narėmis 10 metų, užsire h 
gistruokit, nes bus duodamos 
dovanos.

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGlČiy

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno nsmens turtas 
apsaugotas per U. S. Go
vernment Jstalgą: f-’edernl 
Snvtngs and Loun Insurnti
es Corpomtlon. Wnshln'j- 
lon. D. C.. Iki 15.000.

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima padėti $100.no arba dauginu (income sbnresl. Galima pa

dėti $1.00. gaotl knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).
Galima mokėti po 50 centų į mėnesį arba dauginu (Instnllment 

thrlft).
UI kiekvieną dolerį mokame dividendą pagal uždarbį. Praeity 15- 

niokejom 5f&.
Pirma Federal. Ir tvlrlausls finansinė įstaiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių įstojimui J narius.

’EDERALoAVINGS
1AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

JUSTIN 
MAGKIEWICH

Rafttlnlnkas

Ant vlrftaus yra Rlchey V. Grabam, teoretiftka galva visos maši
nerijos. Bet Oraham yra labai užsiėmęs žmogus. Jis yra taip užimtas, 
kad įdavė kai kurias savo galimybes į besąžiningo "Boss” Stejskal 
rankas.

Po Stedjskal’o yra taip vadinamos "lėliukės," “gumines fitampos" 
arba tokie kurie ant visko atsako "taip". Aukfttesnloje mokykloje 
(Sterling Morton) jis turi Richard Hoffman ir Edmund Placzak^ Pra
dinėse mokyklose jis diktuoja Krank J. Petru. Krank Novak, Jerry 
Sllha ir Mlchael Solar.

Miestelio valdyboje yra Joe Cerney, prezidentas. Rudolph Hurt ir 
prank Novak. trustlsal. Stejskal pats yra ant parkų komisijos.

KIEKVIENAS Ift SIU ZMONIV VRA GRAHA.M — STEJSKAL 
— CERNY KONTROLftJF. DftL TO. KAD JIE GAVO SAVO VIE
TAS PER ORGANIZACIJA IR TI RI DARYTI KA TA ORGANIZA
CIJA JIEMS PIKTI OJAI

Jiems ne-dalelsta daryti tą. ką piliečiai nori. Jie žmonėms ne-sko- 
lingi Jie neprezentuoja žmones. JIE REPREZENTEO.IA BLRDINGA 
POLITIŠKĄ MAŠINA KERI SMAEGIA MIESTELįl

Įsitėmyk kaip arti pradinė mokykla ir miesto komisija yra su
jungtos. Krank Novak yra trustlsas miesto komisijoj Ir taipgi narys 
tr sekretorius mokyklų komisijos. Jerry Hilha. mokyklų komisijos na
rys, yra miestelio "license offleer.” Mlchael Solar yra mokyklų ko
misijos narys ir taipgi yra miestelio policijos viršininku.

Krank J. Petru, kaip kiekvienas žino. neseniai buvo fftrlnktas. 
TODftL, KAI) JISAI GAVO PARAMA GRAHA.M — STEJSKAL — 
CERNY MAŠINOS.

Emll Kramethauer, "boss" Stejskalo praftytns stoti į mokyklos 
komisijos k&ndldutus. apsiėmė Ir buvo Išrinktas. Kuomet pradėjo ei
ti savo pareigas. Jis rado TAIP NEPAKENČIAM A PADftTį KAD. 
NORĖDAMAS I ZIuAIKYTI SAVO GERA VARDA ATSISAKft. Jisai 
sako: "Aš būčiau veldmanis pasilikti ant šitos komisijos."

JIS ATSISTATYDINO DftL TO KAD NI-XiAI,ftJO PAKĘSTI 
STEJSKAL'O IR VISOS .MAŠINOS VIEŠPATAVIMĄ-

"Kas ta per viena toji "nematoma valdžia”, paklausė vienas iš 
taksų mo-kėtojų.

TAI YRA TOKIE KAIP STEJSKAL IŠTVIRKĘS KONTROLOIJA 
V IMAS VISEfKMENftS ATSTOVI' — ZMOGI’S KERIS STOVI SCE
NOS PRIEANGY IR SI BOTAGE RANKOJE PRU ERCIA VAI.DY- 
TOJES I ŠMIRŠTI SAVO PAREIGAS "BOSIU”

šitoks padėjimns yra pražūtingas žmonėms, šitokia padėjimas, 
jei tęstas, atims nuo žmonių kiekvieną Jelsę Ir spėkos turėti balsą 
valdymo dalykuose.

Jis priveda prie sugedimo. Jis priveda prie žia u rietis valdymo 
rankose kelių. Jis priveda prie neužrubežluolo pinigų Išleidimo — Iš
eikvojimo. Jis yra ne-amerlkonlškas.

TR KIEKVIENAS ftMOGER, KERIS YRA PARINKTAS PER 
■ GRAHAM — STEJSKAL — CERNY RYš| ĮTAIKYTI VIEŠA DAR
BA- JEI IŠRINKTAS. STIPRINA TA “1-ftLU KH" MAŠINĄ. TAI 
REIŠKIA. KAD STEJSKALO "BOSS" VALDŽIA YRA DAR VIENI’ 
STIPRINI A............ .. DAIGIAE (GIJA SPRK\ .....................DAIGIAI!
IŠDIDI.

Tr tas viskas priveda prie to, kad balsuotojų teisės yra sumažin
tos ir jie negali savo žodį ištart) kaip miestelio valdymas turi būti 
vedamas.

Kad Prašalinti Šitokių Padėtį Balsuokite už

GUSTAV O. RANDA
T0WK TRUBTEE

WALTER F. BABITZ 
DAVID PAOLI

MEMBERS PUBLIC LIBRARY BOARD

Primary Election Vasario-Feb. 12, 1935
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